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1. ANÀLISIS DE CONTEXT 
 

1.1 INTRODUCCIÓ 
 
El present document és el Projecte Educatiu de la Llar d’Infants Casa Sagrada Família. 
En aquest document es pot trobar la filosofia que volem que sustenti la nostra acció 
educativa i el dia a dia del nostre centre. S’ha dut a terme una revisió profunda, molt 
acurada i compartida del Projecte Educatiu que la llar tenia fins a aquest moment. Al 
llarg del document podreu trobar l’anàlisi de l’entorn en que es troba el nostre centre, 
una definició del mateix i un recull dels objectius bàsics que pretenem que siguin la guia 
general de la tasca al nostre centre, a la vegada que també hi trobareu la definició de 
les tasques i responsabilitats dels diferents components de la Comunitat educativa. 
 
Donada la importància que considerem que té la definició d’intencions a diversos nivells 
que expressa aquest document creiem imprescindible la seva revisió periòdica per tal 
d’anar-lo posant al dia a mesura que faci falta, mitjançant l’anàlisi i seguiment dels 
diversos plans específics i de la implementació del pla anual i l’anàlisi de les memòries 
que es fan cada curs. Aquesta avaluació serà impulsada per la direcció, efectuada per 
l’equip docent, amb les aportacions de les famílies. 
 

1.2 HISTÒRIA  
 
Cap als anys 40, en acabar la guerra civil espanyola, la Pilar Capsir i Puig, que coneixia 
bé la zona perquè de petita havia estat amb els seus pares, va decidir amb unes 
amigues, comprar aquesta torre d’estiueig de la família Serrahima, un edifici construït 
l’any 1919 per uns coneguts fabricants del tèxtil. 
Així doncs, aquesta casa es convertiria en la seu de la nostra institució l’any 1942, 
gràcies al desig profund de la Pilar i les seves companyes de dedicar-se a l’educació de 
les nenes orfes de pare a causa de la guerra civil. 

Aquesta casa, oferia a les nenes, una llar estable, persones de confiança, una 
experiència de convivència i formació. I, per descomptat a les mares, la tranquil·litat de 
què les seves filles estaven en bones mans, que podien veure-les sempre que els fos 
possible, amb l’esperança que més endavant podrien recuperar totalment la seva cura i 
atenció. 

L’obra social en els inicis, se sufragava d’ajuts econòmics en forma de subvencions de 
les administracions oficials i donatius de particulars, herències i llegats, així com de la 
venda dels productes que cosien les joves i del treball voluntari de les persones que hi 
intervenien. 
En la història de las nostra casa hi han contribuït també empreses i entitats socials, i fins 
a l’actualitat a fer possible el projecte. Les famílies de les internes, en la mesura de les 
seves possibilitats, feien una petita aportació econòmica per a contribuir a la despesa 
de la manutenció de la filla. 
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L’any 1953 es dóna forma jurídica i s’institueix com a FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE 
LA SAGRADA FAMILIA I SANT IGNASI DE LOIOLA, amb l’objectiu primordial: 
“l’educació, instrucció i formació moral i religiosa, d’acord a la fe i a les normes de 
l’Església Catòlica a nenes, filles de famílies humils que no puguin desenvolupar 
aquesta funció de manera directa”. 

Amb el pas del temps, d’acord a les necessitats socials del moment, vers l’any 1954, la 
Casa va funcionar també com a escola. Molts alumnes eren els fills/es dels immigrants 
que en un parell o tres d’anys varen poblar massivament la zona. Quan a les escoles 
comencen a incorporar el Cicle d’Educació Infantil de 3-5 anys, la Casa de nou un cop 
més, s’adapta a les necessitats del seu voltant i es concentra en les edats 0-3 anys que 
són les que atén fins el dia d’avui. 

Paral·lelament durant tots aquests anys, la part de la residència social, es va mantenir i 
adaptar, sense perdre l’objectiu que la va originar: ser un lloc de recés, de tranquil·litat i 
de bons aires boscans ofert a persones individuals i a grups que els agradés aquest 
ambient. 

La Casa de la Sagrada Família, al llarg de la seva existència i amb l’objectiu sempre 
d’integrar-se i servir al barri, ha passat per multitud de reestructuracions i ampliacions 
per adequar-se i donar una resposta òptima a cada moment. 
L’any 1989 es modifiquen els Estatuts inicials i s’inscriu en el Registre de Fundacions 
Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 445. 

L’any 1992, s’incorpora igualment al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials 
en la secció d’acolliment residencial amb el número de registre SO1863 i igualment a la 
secció d’entitats privades d’iniciativa social amb el número EO1521. 

L’Òrgan del Govern el constitueix un patronat de senyores. Algunes d’elles havien 
conviscut entre les nenes d’aquells primers anys d’internat, i ara lluiten a diari amb gran 
tenacitat, perseverança i il·lusió per la seva continuïtat de forma totalment 
desinteressada a pesar dels temps de crisi que ens toca viure. 
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1.3 MARC LEGISLATIU 
 
Per entendre el marc legislatiu que envolta i regula la nostra llar d’infants, cal tenir en 
compte les següents lleis: 
 
 

 

 
 

1.4 LA LLAR D’INFANTS  
 
La Llar està autoritzada (codi 08054526) pel Departament d’Educació del qual ha anat 
rebent subvenció pel funcionament d’ençà del 1997, atén infants de Primer Cicle (0-3 
anys) en tres unitats diferenciades: Espai (0-1), Espai (1-2) i Espai (2-3). Podem atendre 
nadons des de les 16 setmanes de vida. 
Constem al DOGC 2050 del 15 de maig del 1995 per la qual s’autoritza de manera 
definitiva l’obertura i el funcionament de diverses llars d’infants de titularitat privada. Des 
de fa temps som membre de la Associació Catalana de Llars d’Infants de Catalunya. 
 
La Llar és declara confessional- cristiana. Al llarg del curs celebrem les festes populars 
i tradicionals. 

 

 La Constitució 
Espanyola 

 L’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya 

 

Llei 7/1987, del 18 
d’abril de 

Normalització 
Lingüística de 

Catalunya 

 
Llei Orgànica 

d’Educació  2/2006, 3 
de maig (LOE) 

 
Llei 12/2009, del 10 
de juliol, d’educació, 

(LEC)  
 
Llei orgànica 8/2013, 

del 9 de desembre, 
(LOMCE) 

 

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits 

dels centres . 

 

Decret 101/2010, de 3 d’agost, 
d’ordenació dels 

ensenyaments del primer cicle 
de l’educació infantil   
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Vetllem per garantir un ambient familiar de confiança, benestar i seguretat. Cobrim les 
necessitats afectives i fisiològiques pròpies d’aquest període, tot potenciant els 
aprenentatges treballats des d’una metodologia basada en l’experiència Reggio Emilia, 
respectant els diferents ritmes individuals i vetllant pel seu creixement i evolució envers 
la convivència i comprensió del món que els envolta. 

Enmig d’una ubicació privilegiada envoltats de natura a pocs minuts de la ciutat de 
Barcelona i una cuina pròpia mediterrània, el nostre projecte educatiu, comparteix dels 
criteris establerts des de l’Administració de la descoberta d’un mateix, la descoberta de 
l’entorn, la intercomunicació i el llenguatge. 

Es respecta la llengua materna de tots els infants, però el català és la nostra llengua 
vehicular i d’aprenentatge. 

 

1.5 SITUACIÓ  SOCIAL  I CULTURAL DEL BARRI 
 
En el nostre barri hi ha un Centre d’Atenció Primària (CAP) de la Seguretat Social i una 
treballadora social del Comissionat de l’Elèctric, que depenen de Sarrià. Els alumnes 
que necessiten anar a l’Equip d’Atenció Primària (EAP), s’han de desplaçar fins a Sarrià. 
 
Tenim dos parcs molt a prop de l’escola on podem portar els nostres alumnes i camins 
de passejada per la muntanya de Collserola. 
 
En el barri es troba el Museu Verdaguer, les oficines de turisme del Parc de Collserola i 
un Centre Cívic, l’Elèctric. 
 
El tipus d’habitatge del barri és de torres, la majoria edificades els anys 50 amb les 
pròpies mans de la gent que s’hi va instal·lar; gent immigrada d’Andalusia, Galícia, 
Extremadura, Marroc, etc.  
 
Tot i que recentment s’ha posat en funcionament una nova línia d’autobús que comunica 
Vallvidrera i Les Planes, els infants ens arriben majoritàriament en cotxe particular i una 
petita part, a peu o en els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les llengües més emprades en l’actualitat són per un igual el català i el castellà. El grau 
de normalització lingüística en la zona, d’uns anys cap aquí, ha augmentat. 
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1.6 TIPOLOGIA ESCOLAR 
 
La Llar Casa Sagrada Família, pertany a la Fundació Privada sense afany de lucre que 
porta el  mateix nom, i es defineix de caràcter assistencial-educatiu, degudament 
registrada al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Llar d’Infants rep una subvenció des de l’any 1997 del Departament d’Educació, 
destinada a disminuir parcialment la quota d’ensenyament per alumne. Les despeses 
que s’originen, i que no cobrim amb la subvenció  i les quotes que paguen les famílies 
per plaça ocupada, són solucionades a través d’aportacions privades.  
 
Es troba situada en plena muntanya de Collserola, en una vessant de la Vall de 
Vallvidrera, al costat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’edifici on s’ubica, data del 1919 i durant el decurs dels anys s’han construït sales 
addicionals.  
 
L’Escola d’Educació Infantil, imparteix Primer Cicle (0-3 anys). 
 
El nombre d’aules és de quatre: 
 

 
AULES 

 
EDAT DELS ALUMNES 

 
1 

 
De 4 mesos a 1 any 

 
1 

 
D’1 any a 2 anys 

 
1 

 
De 2 anys a 3 anys 

 
1 

 
Utilitats múltiples 

 
 

1.7 INDICADORS D’ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA 
 
Ràtio educadors/es i alumnes 
 
A la llar d’infants: 
 
● 1 educadora o mestra: Amb infants de 4 mesos a 12 mesos (fins a 8 alumnes) 
 
● 1 educadora o mestra: Amb infants de 12 mesos a 24 mesos (fins a 13 alumnes) 
 
● 1 educadora o mestra: Amb infants de 2 anys a 3 anys (fins a 20 alumnes) 
 
● 1 auxiliar: Ajuda i recolza a les tres aules (només en cas de necessitat). 
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Espais escolars 
Contem amb 500 metres quadrats d’instal·lacions d’ús exclusiu per a l’escola, lliures de 
barreres arquitectòniques i amb bany adaptat. Ens trobem envoltats de natura, amb 
espais lluminosos, equipats i adaptats a les diferents edats dels qui van destinats. 

Tenim un pati de 230m2, està protegit i lliure de perills per a què els nens/es puguin 
campar lliurement. Hi ha més zones d’esbarjo a l’aire lliure que també s’empren en per 
dur a terme determinades activitats. 

Disposem a més de 

❖ 1 unitat de lactants (44m2) 

❖ 1 unitat de P1 (30m2) i dormitori 

❖ 1 unitat de P2 (28m2) 

❖ 1 sala d’usos múltiples (42.5m2) 

❖ 1 cuina 

❖ 1 despatx 

❖ 1 menjador  

❖ 6 lavabos i 8 wàters per als alumnes 

❖ 1 lavabo i wàter per les mestres. 

❖ 1 capella  

Funcionament en equip 
 
Mestres i educadores treballem en equip, es realitzen reunions quinzenals per procurar 
una coherència i unitat en la nostra acció educativa. Ens reunim també per tal 
d’organitzar festes populars, jornades de portes obertes, organització d’activitats amb 
les famílies, etc. 
 
Relació amb les famílies 
 
 A nivell individual, tenim un primer contacte amb els pares on els expliquem la línia que 
segueix l’escola, els ensenyem el centre i en cas que estiguin interessats, formalitzem 
la matrícula.  
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Quan l’alumne és nouvingut, fem una entrevista individual amb la família per a conèixer 
des del seu naixament i fins que ha arribat la seva evolució per tal de fer i prendre, les 
accions necessàries per afavorir al màxim el seu desenvolupament. També amb intenció 
de crear vincle amb la família. Cada inici de curs, fem una nova entrevista per a poder 
afegir canvis, novetats, observacions, etc. 
 
A nivell col·lectiu, fem una reunió a començament del primer trimestre per tal d’explicar 
el funcionament del nou curs. En cas de que d’un curs per un altre, afegim canvis, si és 
necessari, convoquem els pares a una reunió a final del curs escolar, on exposem 
aquestes modificacions, vigents a partir del primer dia del nou curs. 
 
Dos cops l’any, fem arribar als pares un informe ben detallat sobre el desenvolupament  
i els aprenentatges de l’alumne.  
  
També afegim activitats dintre de la nostra programació on en ocasions, demanem la 
participació directa i aportació de les famílies en alguna de les sessions, ja siguin 
d’experimentació, sortides a l’entorn proper, festivitas, contar contes, etc. 
 
Amb tot això pretenem que les famílies estiguin el millor informades, incloses  i 
connectades possible 
 
 
ORGANIGRAMA 
 
 

 

  

 

 
Mari Paz 

Direcció 

 Personal 
Docent 

 Mestres i 
educadores 

 Paqui 

 Mari Sol 

 Eva 

 Personal 
Auxiliar 

 Teresa 

 Direcció 
tècnica  

 Emma  Secretària  

 Fermina 

 Persnonal 
de serveis 

 Neteja 

 Uma 

 Cuina 

 
 

Basilia  
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2. TRETS D’IDENTITAT 
 
2.1  LLENGUA DE COMUNICACIÓ EN EL CENTRE 
 
La llengua de comunicació del centre és el català. Seguim un programa d’immersió 
lingüística, ja que en un major percentatge els alumnes són castellans-parlants. 
 
L’equip docent crea un context lingüístic que faci possible l’aprenentatge oral d’aquesta 
llengua. S’utilitza la immersió com a eina pedagògica per contrarestar la mancança 
d’experiències en llengua catalana, i al mateix temps com a manera natural d’aprendre 
l’idioma. 
 
Propiciem que els alumnes identifiquin el català amb el context de l’escola i els facilitem 
la comunicació en aquesta llengua. Parlem sempre en català i fem servir recursos i 
estratègies per tal que ens entenguin i comencin a expressar-se en aquesta llengua. 
 
Tot i això, en el cas de les famílies nouvingudes s'intenta que la introducció d'aquesta 
llengua sigui de forma gradual, a fi de garantir una millor adaptació tant per part de la 
família com del o dels propis infants en el si de la comunitat educativa.   
 

2.2  LÍNEA METODÒLOGICA 
 
L’equip educatiu de la llar d’infants, treballa a través de la filosofía i metodología Reggio 
Emilia, que emfatitza la individualitat de l'infant, la importància del seu entorn, la 
participació conjunta de pares/mares/família i mestres en la seva educació i el 
desenvolupament de la seva creativitat així com les seves intel·ligències. Els nens i 
nenes tenen diferents maneres d'aprendre, aquesta metodologia s'acomoda a la manera 
en què el nen i la nena aprenen. 

Ens basem en els seus 12 principis fonamentals a partir dels quals es regeix el procés 
d'ensenyament-aprenentatge: 

1. La importància de les relacions humanes. El punt està en què el sentit social (en 
termes de comunitat i cooperació) s'enforteix a l'escola a l'assumir rols diferents pels 
quals nens/es i adults es complementen, en lloc de mantenir la verticalitat tradicional de 
les escoles comunes. 

2. La teoria dels 100 llenguatges dels infants. Els adults reconeixem immediatament 
el llenguatge verbal com a mitjà de comunicació principal. Les escoles amb filosofia 
Reggio Emilia reconeixem, valorem i utilitzem els diversos codis comunicatius i formes 
de pensament presents en els infants a causa de la seva possibilitat de concebre una 
pluralitat d'alternatives. 
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3. La pràctica de l'escolta. Es tracta de vèncer la relació tradicional vertical entre el 
nen i la nens respecte l'adult per realment aturar-se a ESCOLTAR el que diu l'altre tant 
mitjançant paraules com per les seves accions, gestos, dibuixos. Així, l'adult es 
converteix en algú que vol aprendre dels alumnes. 

4. La valoració de la diversitat i de la complexitat. Es comprèn que la concepció 
homogeneïtzadora de l'ensenyament no cap en la realitat perquè ella és heterogènia. 
Llavors, la proximitat a un món real ha d'acceptar la diversitat i la complexitat de la 
interacció de les diferències.  

5. La participació de les famílies i la societat. La tasca educativa, no és simplement 
tasca dels/les educadors/es formals ni acaba amb els horaris de l’aula. Els tutors/es de 
família i altres membres de la societat han de participar i assumir un paper educatiu que 
els correspon. És la unió de les parts (educació del/de la mestre/a + educació dels 
tutors/es + educació d'altres membres de la comunitat educativa) la que ofereix una 
educació bona i integral. 

6. L'escola col·laborativa i comunitària. Una escola no és un espai tancat, tot el 
contrari. L’escola està oberta a la comunitat i col·labora amb ella. Tots (educadors/es, 
mestres, alumnes, famílies, la resta de personal no docent, veïns, famílies ...) són part 
de l'escola, tots la conformen, per tant tots col·laboren amb el desenvolupament de la 
vida escolar. 

7. La formació dels/les educadors/es. Els/les educadors/es no són simplement els/les 
que omplen els gerros buits, sinó que són éssers conscients del seu important paper en 
el desenvolupament humà dels infants. Per això no es parla simplement de capacitació, 
sinó de formació contínua, és a dir, l'adquisició de coneixements i renovació professional 
constant. 

8. L'atelier i el atelierista. No es tracta només d'una educació artística manual, sinó 
d'educar el sentit estètic, la creativitat, la investigació visual, l'atenció a l'art, la creació 
pròpia, i valorar-lo com es mereix. Per això a les aules sempre que podem incloem un 
taller d'art on els infants troben diferents materials amb què imaginar, crear, explorar, 
manipular i fer. 

9. La documentació del desenvolupament de l'infant. És a dir, la comprensió de 
l'infant en totes les seves actuacions no valorant de forma quantitativa si no de forma 
qualitativa. 

10. El redescobriment de la creativitat. La creativitat no és només una qüestió 
merament artística o inspiracional, sinó una facultat desenvolupable. Trobar maneres de 
resoldre les diferents situacions de la vida diària d’acord amb les seves capacitats.   

11. La qualitat de l'espai i l'ambient. El lloc és important, l’infant s’ha de sentir comode, 
acollit i disposat a l'aprenentatge i per tant és per a nosaltres molt rellevant, facilitar en 
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l’organització els elements que el composen, tot el necessari per a que els 
aprenentatges es donin. 

12. La importància de les experiències i el respecte per a l’infant. A través de la 
documentació i observació, propiciem que el aprenentatges i les  propies experiències 
parteixin de les seves necessitats, característiques i interessos. 

Per tant, respectem les característiques individuals i l’evolució de cada infant, entenent-
lo com a únic i irrepetible, i fem un acompanyament per potenciar un desenvolupament 
integral dins d’un ambient de llibertat, autonomia i afecte, en un espai adequat, ric en 
possibilitats de joc, d’observació, de descobriment, de manipulació, d’experimentació, 
creació, relació, etc. perquè els infants puguin desenvolupar-se i créixer de manera 
autònoma i a nivell global. Pretenem potenciar la interacció dels infants entre ells i amb 
diferents adults. Tenim el convenciment que la diversitat ens enriqueix a tots. Creiem en 
la riquesa que donen les experiències compartides. 

L’escola busca la igualtat d’oportunitats per a tothom a través de la participació de la 
comunitat i del diàleg igualitari.  
 
També donem èmfasis al treball de valors 

 

  

  

 TOLERÀNCIA, 

  SOLIDARITAT 

  CONVIVÈNCIA 

  ESTIMA   EMPATIA 

 

 RESPECTE I 
PROTECCIÓ PER 

L’ENTORN QUE ENS 
ENVOLTA 

  L’ESCOLTA. 
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2.3  CONFESSIONALITAT 
 
La nostra escola és catòlica a tots els nivells.  
 

2.4  COEDUCACIÓ 
 
A la Llar d’Infants Casa Sagrada Família un dels valors fonamentals que es treballa és 
la coeducació. Els nens i les nenes són tractats i educats de la mateixa manera. A més, 
tenen les mateixes oportunitats i mateixes capacitats, sense diferències entre els dos 
sexes.  
Per a treballar aquest valor, la Llar d’Infants disposa de joguines no sexistes, a més de 
tenir molt en compte a l’hora de realitzar murals, dibuixos i la decoració de la classe, de 
no mostrar trets que vagin en contra de la coeducació.   
 
També cal afegir que el joc simbòlic, en aquesta etapa, comença a tenir un gran paper 
en el desenvolupament de l’infant, així doncs, promovem que els jocs no adoptin un rol 
sexista. No comptem amb estereotips o prejudicis sexistes que puguin afectar al valor 
de la coeducació, sinó ben al contrari, intentem deixar-los de banda.  
   

2.5  MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 
 
La gestió es portada a terme per la directora i la secretària, i concretada a través de les 
reunions que aquestes mantenen amb la Junta de la Fundació a la que pertany l’escola. 
 

2.6  INTEGRACIÓ DELS INFANTS AMB DISCAPACITATS 
 
Fins l’actualitat no se’ns ha donat el cas d’haver d’integrar un alumne amb necessitats 
educatives especials rellevants o dificultoses, i tot i no tenir gaires mitjans, el dia que es 
doni la situació, farem les adaptacions curriculars corresponents, per tal que l’infant 
tingui cobertes les seves necessitats i s’hi trobi integrat. Si ens cal, comptant amb 
col·laboració i suport dels professionals especialitzats i per descomptat, amb la família. 
 
Qualsevol necessitat educativa específica d’algun infant, s’intentarà cobrir tot tenint en 
compte l’adaptació del seu espai, i també de les activitats a realitzar; fent-lo sentir 
partícip del grup-classe, eliminant així, les possibles diferències. A més a més, 
potenciant des del seu nivell de comprensió, el respecte mutu entre companys i 
companyes.    
 

2.8 COM TREBALLEM L’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA BRESSOL  
 
Una cosa tan senzilla per a nosaltres, com l’adaptació a un entorn diferent, a un infant li 
suposa un gran esforç i un determinat temps. Per aquest motiu pensem que en aquest 
moment és de vital importància la participació de les famílies.   
 
Existeix un marge de dues setmanes per a realitzar un acomiadament més amorós, per 
a que els infants entenguin que els seus progenitors tornaran a buscar-lo al cap d’unes 
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hores i no s’oblidaran d’ell. A partir d’aquest marge però, els acomiadaments hauran de 
ser més curts, suaus i agradables, fins arribar al moment en que l’acomiadament no 
suposi ni representi una dificultat en la vida de l’infant.   
 
La manera d’aplicar-ho seria venint al principi unes hores curtes i anar-ho ampliant 
depenent a la necessitat de l’infant fins omplir tot l’horari escolar. Les famílies que ho 
desitgin podran allargar el període d’adaptació fins que l’infant es trobi bé a l’escola 
bressol. És per això que tenim a disposició de les famílies, un full específic d’acords, per 
a període d’adaptació. 
 
Destacar però, que durant el procés d’adaptabilitat, és molt important que no es 
comencin a treure els bolquers, el xumet, etc., ja que això, crearà un món de novetats 
en l’infant que li poden produir angoixa, arribant fins i tot, a la pèrdua de gana, manca 
d’hores de son, etc. Per tant, és molt important marcar unes pauses, rutines i 
principalment, un ordre.    
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3. OBJECTIUS 
 
3.1. LES CAPACITATS A DESENVOLUPAR  
La Llar d’Infants Casa Sagrada Família es planteja tal i com indica el currículum 
d’educació infantil de primer cicle, unes capacitats a desenvolupar i uns objectius 
pedagògics de cara als infants a assolir, així com també, uns altres referits a la societat 
que l’envolta.   
 
CAPACITATS EDUCATIVES A DESENVOLUPAR  
 

❖ Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la 
coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 

❖ Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una 
imatge positiva de si mateixos i de les altres persones.  

❖ Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per 
actuar amb seguretat i eficàcia.  

❖ Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques 
bàsiques.  

❖ Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i 
situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.  

❖ Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat 
i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.  

❖ Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els 
perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.  

❖ Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones i iniciant-
se en la resolució pacífica de conflictes.  

❖ Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una 
autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 
 

3.2 OBJECTIUS DE CICLE A ASSOLIR 
 
❖ Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional 
corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les 
pròpies emocions i sentiments. 

❖ Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el 
seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la 
integració en el grup. 

❖ Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, 
repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomía i orientant-se en les 
seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals. 

❖ Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se 
a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del 
llenguatge oral.  

❖ Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, 
augmentant l’autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i l’orientació en 
l’espai quotidià. 
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❖ Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les 
pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques 
perceptives. 

❖ Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica i anar-les representant 
a través d’un incipient joc simbòlic. 

❖ Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, 
musical i plàstic. 
 

3.3 OBJECTIUS D’ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 
 

PEL QUE FA A L’ALUMNAT 
Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats, adquirint 
hàbits de salut i benestar. 
Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu 
i tenir una imatge ajustada dels altres i de si mateix. 
Comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que el portin cap a una autonomia 
personal i cap a una col·laboració amb el grup social. 
Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte, identificant 
característiques i propietats significatives dels elements que els formen i apreciant 
positivament manifestacions artístiques i culturals adients a la seva edat. 
Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials. 
Representar i evocar diversos aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i 
expressar-los mitjançant les possibilitats que els ofereix el joc i altres formes de 
representació. 
Iniciar la producció d’imatges com a forma de comunicació i gaudir. Utilitzar tècniques i 
recursos bàsics de les diverses formes d’expressió (musical, corporal, artística, etc). 
Representar objectes i accions de la vida quotidiana, mitjançant el joc simbòlic i els 
diferents llenguatges de comunicació i representació. 
Conèixer mitjançant la participació en manifestacions culturals, tradicionals i folklòriques 
signes d’identitat. 
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PEL QUE FA AL PROFESSORAT 

Treballar seguint la línia pedagògica del centre amb coherència i cohesió. 
Potenciar un ensenyament actiu i creatiu, seleccionar el material didàctic adequat. 
Afavorir que els nens i les nenes esdevinguin protagonistes del propi desenvolupament 
i del procés d’ensenyament-aprenentatge. 
Incorporar a les programacions didàctiques, objectius i continguts relacionats amb 
l’entorn dels alumnes. Aquestes han de: 
• Donar resposta a les necessitats dels infants i a la manera natural d’aprendre  
• Integrar el protagonisme de l’infant en l’activitat del joc 
• Potenciar l’autonomia 
• Assumir un enfocament que parteixi de l’acció  
• Tenir cura del benestar emocional  
• Promoure la multiplicitat de potencialitats de l’infant  

Considerar que totes les situacions i vivències quotidianes dels nens i les nenes a la Llar 
d’Infants s’han de tenir en compte en la programació i ser han de ser considerades com 
a activitats educatives.  
Introduir  a l’escola els mitjans informàtics i d’audiovisuals que amplien i faciliten els 
aprenentatges. 
Dedicar temps al treball individual amb els infants. 
Potenciar el treball en equip del professorat. 
Participar en les activitats de formació permanent. 
Afavorir el desenvolupament integral de l'infant atenent les seves necessitats bàsiques 
d’ordre biològic, psicològic, afectiu, comunicatiu, lúdic i social.   
Afavorir en l’infant les capacitats de coneixement i d'interpretació d'ell mateix i de 
l'entorn, tot facilitant l'adquisició d'uns instruments d'aprenentatge.  
Oferir un ambient ric, on les situacions i vivències ajudin el nen/a a desenvolupar al 
màxim les seves capacitats.   
Potenciar la singularitat, creativitat, autonomia personal, així com l'autoestima del nen/a.  
Afavorir la progressió en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats, 
així com l’adquisició d’hàbits bàsics de salut i benestar. 
Potenciar que els infants es vagin formant una imatge positiva d'ells/es mateixos/es per 
tal d’anar assolint una seguretat afectiva i emocional.   
Fomentar l’observació i l’exploració de l'entorn immediat amb una actitud de curiositat i 
respecte.  
Potenciar la comunicació i l’expressió per mitjà de diversos llenguatges. 
Afavorir l'ús de la parla en la seva funció instrumental, lúdica i representativa (comunicar, 
transmetre, interioritzar, representar, etc.).  
Fomentar la convivència, la col·laboració, l’intercanvi i el respecte mutu. 
Fomentar l’esperit crític que potenciï la capacitat d’escollir i de prendre decisions.  
Vetllar per l'ús del llenguatge inclusiu, no discriminatori i el tracte amb l’alumnat, famílies 
i la resta de membres de la comunitat educativa..  
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3.4 OBJECTIUS D’ÀMBIT INSTITUCIONAL 
 
● Integrar l’alumnat en la realitat catalana, sigui quina sigui la seva procedència, 
estimulant el coneixement de la llengua catalana, la cultura i la història. 
● Potenciar la formació integral dels infants sense fer cap distinció per raó de sexe, 
religió, ètnia, nivell sòcio-cultural, ... 
● Potenciar els contactes freqüents amb el medi mitjançant visites culturals. 
● Proporcionar informació a les famílies dels infants, centrada en les funcions que 
els pertoca com a col·laboradors amb l’escola i en l’educació dels seus fills. 
● Continuar amb el projecte de la nostra Comunitat d’Aprenentatge, mantenint la 
línia pedagògica de la llar. 
● Fomentar la participació dialògica de les famílies en tots els àmbits de l’escola. 
● Potenciar lligams de participació amb l’entorn. 
● Treballar per oferir un model coherent d’educació entre tots els que treballem a 
l’escola (personal de neteja, monitores de menjador, practicants, voluntariat, equip 
docent, etc). 
● Aconseguir un funcionament coherent i dialògic entre els membres de l’equip 
docent.  
● Potenciar la formació dels membres de l’equip docent.  
● Potenciar la formació dels familiars i de l’entorn. 
● Valorar l’acció educativa com a una eina de transformació social a l’interior i a 
l’exterior del centre. 
● Vetllar per la inclusivitat de tots i totes els/les membres de la comunitat educativa 
en un sistema inclusiu. 
● Tenir cura i vetllar en l’ús del  llenguatge, per tal que aquest sigui no discriminatori 
ni per motius de gènere, raça, sexe, religió o d'altres, des de la mateixa institució. 
 

3.5 OBJECTIUS D’ÀMBIT HUMÀ I DE SERVEIS 
 
● Ajudar els alumnes en la construcció de la seva pròpia identitat. 
● Cobrir les necessitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels alumnes. 
● Aconseguir la implantació i el respecte del reglament de règim intern. 
● Aconseguir unes relacions interpersonals positives que facin possible la 
satisfacció en el treball i la implicació de tots/es, en el desenvolupament del P.E.C. 
● Establir unes bones relacions entre les famílies i l’escola. 
● Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries amb el personal no 
docent i establir canals de comunicació i col·laboració. 
● Vetllar per garantir la continuïtat de la tasca educativa durant el servei de 
menjador, en coherència amb els objectius pedagògics del centre.  
● Establir una bona coordinació entre el personal docent i el personal del servei de 
menjador.  
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3.6 OBJECTIUS ADMINISTRATIUS  
 
● Vetllar per una bona organització de tots els documents que genera el centre 
(dades personals i acadèmiques dels alumnes i dades del personal que hi treballa). 
● Facilitar i organitzar la transmesa de la informació que arriba a  l’escola per 
diferents vies (correu ordinari, correu electrònic, reunió de direcció, comissions de 
treball...)  a l’equip docent.  
● Elaborar documents necessaris pel  funcionament del centre. 
● Establir una comunicació fluida i  efectiva amb l’administració local. 
 
 

3.7 OBJECTIUS DE GOVERN   
 
● Vetllar per una gestió transparent, participativa i democràtica.  
● Potenciar la comunicació i cohesió entre els membres de l’equip docent.  
● Incentivar la participació de les famílies obrint noves vies de col·laboració. 
● Fomentar les relacions amb altres entitat i institucions del barri.  
 

 
3.8 OBJECTIUS DE SISTEMA RELACIONAL  
 
● Promoure unes bones relacions interpersonals.  
● Complir les normes internes de l’escola i els acords presos en els claustres.  
● Establir diferents estratègies que afavoreixen la resolució de conflictes.  
● Afavorir el desenvolupament professional  facilitant la formació permanent del 
professorat i potenciant projectes innovadors.   
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4. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMENT 
 
4.1 FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ 
 

Representar oficialment al centre. 

Complir i fer complir les lleis i les normes vigents. 

Dirigir i coordinar totes les activitats del centre. 

Elaborar la Programació General del centre. 

Convocar i presidir les reunions del centre. 

Vetllar per l’adient gestió i racionalització pressupostària. 

Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 

Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern del centre. 

Controlar l’assistència del professorat. 

Elaborar la memòria anual d’activitats del centre. 

Altres funcions que per disposicions del Departament d’Ensenyament li siguin 
atribuïdes. 

Vetllar per la coordinació de totes les activitats del centre, sense perjudici de les 
competències atribuïdes.  

Garantir la transmissió d’informació entre els diferents òrgans de la Comunitat 
educativa.  

Afavorir la convivència de tots els membres de la Comunitat educativa del centre.  

Potenciar la coordinació pedagògica en el centre educatiu: Vetllar pel 
manteniment d’un clima escolar que afavoreix l’estudi i el desenvolupament 
d’actuacions potenciadores del desenvolupament integral dels infants.  

Planificació, seguiment i avaluació interna de les activitats del centre juntament 
amb l’Equip docent.  

Dinamitzar l’elaboració, aplicació i revisió de la documentació pròpia de cada 
centre educatiu.  

Facilitar la coordinació entre el personal adscrit a l’escola i el personal que realitza 
alguna substitució.  

Coordinar i animar la col·laboració dels docents i les famílies en la vida del centre.  

Vetllar per la coordinació amb els serveis i institucions que es relacionen amb 
l’escola.  

Acollir el personal de pràctiques de menjador, del servei d’acollida i de neteja, i 
vetllar per l’acompliment de les seves funcions en coordinació amb la 
coordinadora.  

Distribuir en col·laboració amb l’Equip pedagògic les funcions de cada membre 
d’aquest equip i vetllar per l’acompliment de les mateixes.  

Vetllar el procés de preinscripció i matriculació.  

Vetllar pel compliment de les lleis i les normes vigents i la seva correcte aplicació 
al centre.  

Gestionar, prioritzar i retre comptes dels pressupostos segons els diners 
assignats.  
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Vetllar pel manteniment de l’escola. 

Convocar i dirigir els claustres d’escola.  

Organització i coordinació dels recursos humans.  

Atenció d’emergències: robatoris, bombers,etc. Simulacre anual d’evacuació.  

Consell Escolar: precedir, organitzar reunions, convocar eleccions, etc. 

Responsabilitat dels infants que no venen a recollir a l’hora de sortir. 

Execució i memòria del projecte de direcció. 

Recepció i tramitació de la correspondència. 

Precedir el comandament de tot el personal adscrit al centre.  

Impulsar la col·laboració amb les famílies.  
 
 
 
 
 

4.2 FUNCIONS DE LA SECRETÀRIA 
 
 

Exercir la secretaria a les reunions i aixecar acta. 

Planificar i ordenar les tasques organitzatives. 

Estendre les certificacions i els documents oficials del centre. 

Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió del centre. 

Custodiar els llibres i els arxius del centre i assegurar la unitat documental dels 
registres i expedients acadèmics. 

Elaborar els horaris i distribuir grups i aules. 

Vetllar per la coherència i adequació en la selecció dels llibres de text. 

Vetllar  pel compliment dels criteris fixats sobre el treball d’avaluació. 

Planificar i dirigir les reunions. 

Altres funcions que li siguin encomanades pel director o bé li siguin atribuïdes pel 
Departament d’Ensenyament. 
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4.3 FUNCIONS DE L’EQUIP DE MESTRES I EDUCADORES 
 
 
 

Participar en l’elaboració del PEC. 

Elaborar el PCC. 

Establir criteris d’avaluació i les tècniques a seguir.  

Concretar les orientacions metodològiques a utilitzar. 

Dissenyar plans de treball que puguin atendre la diversitat dins de l’aula. 

Orientar el tractament dels nens i nenes amb necessitats educatives especials. 

Precisar els recursos i material didàctics que donin les coordenades òptimes 
d’una situació ideal  per a posar-se a treballar. 

Convocar i orientar a les famílies per informar-les tant en temes generals, com en 
qüestions puntuals. 

Establir criteris marc per a la bona convivència entre el col·lectiu educador i entre 
aquest i els infants. 

Exercir la tutoria del grup d’infants que té assignat. 

La tutora s’encarrega de manera directa de l’educació del nen/a tot partint de la 
situació inicial de l’alumne.  

El seu primer objectiu és ocupar-se de la seva educació integral i, respectant les 
seves diferències, integrar-lo en el grup classe.  

Establir amb el nen/a una relació afectiva, estimuladora, de comunicació, 
d’acceptació dels seus interessos.   

Valorar positivament el treball de l’infant, ajudant-lo en el seu desenvolupament.  

Programar les activitats de classe atenent la diversitat del grup.  

 

Mantenir contactes amb els pares/mares tant a nivell personal com en grup per 
fer-los sabedors del procés educatiu que porta els seu fill/a.  

Fer de pont entre els pares/mares i altres professionals que                                               
puguin tenir contacte amb els seus fills/es.  

Participar i aplicar els acords presos en reunions d’equip o claustre. 
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4.4 SERVEI DEL MENJADOR 
 
Disposem de cuina pròpia i personal qualificat que elabora els menús diàriament. Els 
menús s’adapten en funció de les edats dels alumnes així com també per motius de 
salut, creença, religió, etc. 

S’entén el servei de menjador, com un espai educatiu més on treballar hàbits i 
comportaments correctes a taula. Les famílies poden consultar el menú a través de la 
nostra pàgina web. 

Utilitzem aliments de proximitat en la mesura del possible, disposant de fruites i verdures 
fresques i aliments de temporada. 

Per a l’alumnat que necessiti alguns aliments específics per qüestions al·lèrgiques o bé 
demandes mèdiques, ho fem seguit les recomanacions que aporten amb 
l’acreditació/document mèdic. En aquests processos, es tindrà en compte la necessitat 
d’etris diferenciats, separats, etc. En el mateix menjador, hi ha un protocol per assegurar 
que aquestes mesures arriben a l’alumne específic/a; -El nen/a al·lèrgic/a seu a la punta 
de la taula, així tothom que ajuda al menjador sap que ha de prendre mesures especials, 
amb cura. 

Per ajustar el número i tipus de menús, les famílies hauran comunicar abans de les 
9:30h si no es té previst assistir o si precisa puntualment una dieta especial. 

Si no es fa ús del servei de menjador, la sortida serà a les 12:00 h i el retorn a partir de 
les 15:00h. 

A partir del 5è dia lectiu consecutiu absent, es podran retornar els diners corresponents 
al cost dels menjars no consumits, és a dir, l’import en concepte d’educació i del servei 
de monitores durant els àpats, no serà reintegrat. L’absència haurà de ser comunicada 
l’abans possible per tal de facilitar l’organització de la llar. 

Els bebès hauran de portar la pauta expedida pel pediatra, dels aliments que poden 
ingerir. Aquest document s’haurà d’anar actualitzant en la mida que els vagin introduint 
nous aliments. 

Les seves tasques principals són: 
• La pedagogia relacionada amb els hàbits i costums del menjar. 
• Relacions amb el personal de cuina, serveis i vigilància. 
• Revisió periòdica del funcionament general del menjador. 
• Informació a les famílies sobre les actituds, hàbits, comportaments i alimentació 
dels seus fills. 
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Hàbits d’higiene  
La higiene dels nostres infants és tractada a les aules mitjançant les rutines.  
Aquestes són molt importants, ja que, ajuden als infants a organitzar-se i a interioritzar 
el concepte de temps, i a més a més, treballen els hàbits d’higiene.  
Algunes de les rutines relacionades amb la higiene que fem són per exemple: rentar-se 
les mans després del pati, anar als serveis, netejar el que s’embruta en una activitat, 
recollir les joguines del terra, etc.   
Es te especial cura en el moment del canvi de bolquers, ja que la situació permet millorar 
el vincle afectiu, tenir petites converses individuals amb l’infant, poder aplicar massatges 
relaxants, etc. 

 
4.5 NORMES DE FUNCIONAMENT 
 
MATRICULA: 
En el moment que s'incorpori a la llar, caldrà haver signat tota la documentació 
necessària de l'alumne i haver facilitat. 

❖ 4 fotografies mida carnet 

❖ Fotocòpies DNI/NIE/passaport de tutor o tutors legals 

❖ Fotocòpia del llibre de família on figura l’infant 

❖ Fotocòpia de la targeta sanitària (Cat Salut) 

❖ Fotocòpia de la cartilla de vacunacions 

❖ Fotocòpia del núm. de compte o llibreta on es domiciliarà el pagament 

HORARIS: 
L’horari escolar és de 9:00 a 17:00 h. Els pares que ho necessitin, poden fer ús del 
servei de canguratge de 8:00h a 9:00h i de 17:00 a 18:00h. 
L’hora d’entrada és de 9:00h a 9:30h. De 9:30 a 10:45 es realitzen activitats i els hàbits 
higiene. Els alumnes que arribin passada l’hora, les famílies, no podran entrar dins de 
l’aula, ho hauran de fer per l’entrada de direcció i la mestra atendrà a l’infant de seguida 
que arribi  a l’aula. De 10:45 a 11:30 els infants van al pati, mentrestant, una de les 
docents prepara la zona de la migdiada i finalment, cada grup, realitza hàbits d’higiene, 
a la seva aula, per anar a dinar.  
El dinar és cap a les 12:00 i fins a les 12:45h i un cop acaben els infants es preparen 
per a la migdiada (hàbits d’higiene). En el cas del grup de P2, els infants, després de 
realitzar els hàbits d’higiene, es descalçaran (hàbits i rutines) abans d’entrar a l’aula on 
fan la migdiada. 
La migdiada és de les 12:45 a les 14:45h i el berenar a les 16h. Després de la migdiada 
els infants realitzen hàbits d’higiene. Entre 15:00 a 15:45 es realitza l’activitat de la tarda 
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i un cop acabada, es preparen per poder berenar i sortir al pati,  incloent novament  
hàbits d’higiene, fins que vinguin els familiars a buscar-los a les 17:00h. 
 
En cas de necessitat de recollir l’infant abans de les 16h s’haurà de fer des de la 
Recepció de l’escola (despatx de Direcció). 
 
Tots els alumnes han de portar bata marcada i amb una tira per penjar-la. Els abrics o 
jaquetes han de venir igualment marcats amb el nom del nen/a i amb la tira per penjar. 
 
Per l’hora de dinar i berenar han de portar un pitet ben marcat amb el seu nom i una 
bossa que es canviarà a diari. 
Tots els alumnes han de venir a l’escola amb roba còmoda,  a ser possible sense tirants. 
Han de tenir a l’escola una muda completa marcada (sabates també). 
Els dies que fem psicomotricitat, els alumnes han de venir a l’escola vestits amb xandall 
i bambes i els demanem mitjons antilliscants. 
 
Si els nens/es porten els bolquers i han de portar tovalloletes, pomada, bossa de plàstic 
i cinc  bolquers de recanvi. 
L’escola no es responsabilitzarà de les joguines particulars que es trenquin o es perdin, 
ja que aconsellem que no es portin llevat de l’etapa d’adaptació. 
No s’entregarà cap alumne a ningú que no siguin els seus pares o tutors si no és amb 
previ avís i autorització dels mateixos. 
 
Quan l’infant es posa malalt, l’escola donarà avís als responsables per tal que algú el 
passi a recollir. No es permet l’entrada a l’escola, a aquells infants amb febre, vòmits, 
diarrea, conjuntivitis, llagues o infecció a la boca, erupcions a la pell, paràsits, etc. Si les 
educadores han d’administrar xarops o qualsevol altra medicació, cal portar el 
medicament marcat amb el nom i indicar l’horari i les dosis necessàries. 
 
L’escola està tancada per vacances el mes d’agost, la setmana de Nadal i la Setmana 
Santa. 
 

4.6 RECURSOS MATERIALS  
 
La Llar d’Infants disposa d’una gran varietat de joguines, vetllant per l’impacte, rol i 
missatge no sexista. La totalitat d’aquestes estan completament regulades i aprovades 
per la CE (Comunitat Europea).  
 
També disposem de materials vinculats a la natura, recollits i elaborats directament de 
la mateixa per a les sessions de treball i aprenentatges i per a la seva manipulació 
d’acord amb la pedagogia en la que està basada la nostra metodologia (Reggio Emilia). 
 
Vetllem per tenir cura del nostre entorn i fabriquem i fem ús de materials reciclats de 
qualitat. 
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4.7 LES FAMÍLIES  
 
La Llar d’Infants creu que el pilar fonamental dels infants és la família, per aquest motiu, 
la llar no oculta informació a aquestes tot mantenint les portes obertes per a qualsevol 
diàleg amb elles. A més a més, estableix una relació còmoda de comunicació i de 

confiança on estiguin presents els valors del diàleg i del respecte.   
 
Durant el curs escolar, es planifiquen i busquen situacions on les famílies puguin 
participar presencialment de forma voluntària, en algunes activitats del dia a dia, 
especials, etc  dels seus fill/e 
 
 

 

 
 
  

 

 

COMUNICACIÓ 

 CONFIANÇA 

 

DIÀLEG 

 RESPECTE 
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5. OBSERVACIÓ/AVALUACIÓ  
 

5.1 OBSERVACIÓ I AVALUACIÓ DELS INFANTS 
 
En aquesta etapa, té una importància especial l’observació directa i sistemàtica dels 
alumnes, el registre de dades i l’anàlisi de la informació procedent de les entrevistes 
amb la família. 
 Observem: 
● Comportaments que serveixen com a indicadors del perquè els infants saben o 
no fer quelcom. 
● Actituds de curiositat, interès, rebuig, etc. 
● La seva participació i interacció en les activitats, jocs i propostes. 
● El seu desenvolupament físic 
● La seva tonicitat muscular. 
● En quines circumstàncies troben més dificultats i en quines són més capaços. 
● El bon desenvolupament dels sentits. 
● El seu estat emocional i vincle amb els convivents. 
 
Sempre en l’avaluació de les nenes i els nens, ens fixarem en els aspectes positius de 
l’aprenentatge. A nivell de famílies, per reflectir què fa l'infant a l'escola bressol i el seu 
nivell de desenvolupament, es fa un recull de fotografies amb comentaris, sempre de 
caire positiu-constructiu, sobre les diferents activitats organitzades, que serveix 
d’informe.   
 
Amb els comportaments observats, proposem les activitats d’aprenentatges més idònies 
a cada cas i cada moment. Per tant fem una avaluació contínua que estarà integrada en 
el procés educatiu; en formarà part i constituirà un instrument d’acció pedagògica que 
afavorirà la seva millora. 
 
L’anàlisi de la informació obtinguda ens possibilita el coneixement objectiu del procés 
d’aprenentatge dels alumnes i mesurar-ne els resultats. 
 
Aquests ens permeten reflexionar i, si s’escau, replantejar els continguts seleccionats, 
els objectius proposats, la metodologia, l’organització de l’espai i del temps i les activitats 
d’ensenyament/aprenentatge. 
 
Mitjançant l’avaluació que anem enregistrant, podem introduir modificacions en el procés 
d’ensenyament/aprenentatge, amb la finalitat d’adaptar-les a les característiques 
particulars dels alumnes. D’aquesta manera es porta a terme una revisió constant del 
procés educatiu.  
 
Totes aquestes observacions ens serveixen també per a l’elaboració de l’informe 
personal de cada infant, dirigit a les famílies. 
 

 
 



 

 

Projecte Educatiu de Centre        27 

 

 
5.2 AVALUACIÓ DEL PEC 
 
L’avaluació del PEC anirà lligada a la reflexió  a la revisió dels principis i continguts del 
propi Projecte Educatiu i a aquelles situacions educatives, socials i culturals que es 
puguin anar succeint. 
   
Es tindran també en compte qüestions que hagin pogut ser esmentades per les famílies 
en les enquestes de satisfacció que es realitzen anualment i que guardin relació amb 
aspectes recollits en el present document. 
 
L’equip docent avaluarà el Projecte Educatiu cada dos anys i es farà en una reunió 
específica.  
 
En les memòries anuals quedarà reflectida aquesta avaluació. Es presentaran les 
modificacions, si cal, per la seva aprovació a direcció.  
 
L’avaluació es farà de forma continuada i tindrà com a objectiu adequar, quan calgui, les 
diferents situacions educatives per tal de millorar-les.  
 
 
 
 
 
        
 
 Barcelona, 01 de setembre de 2022. 


