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1. Introducció i justificació. 

Des de LICEO EGARA, plantejem el Projecte Educatiu del nostre centre com el full de ruta a seguir. 

El PEC defineix la identitat del centre; expressa la seva estructura organitzativa, funcional i 

pedagògica; formula els objectius de futur i determina els mitjans i les opcions metodològiques per a 

aconseguir-los. Alhora, és l'instrument màxim d'autonomia del centre. 

En les planes que conformen aquest document, tenim l'objectiu de: 

• Configurar l'estil i els trets identitaris del centre. 

• Concretar el objectius a assolir i els principis i valors en que pretenem educar als nostres 

alumnes. 

• Establir un vincle amb la nostra comunitat educativa i transmetre-li tota la informació 

continguda en aquest Projecte. 

2. Marc legislatiu. 

• Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC), que defineix el projecte educatiu com la 

màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius. 

• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), text consolidat de 10 de desembre 

de 2013. 

3. Contextualització. 

L'escola Liceo Egara és una escola privada concertada, de tres línies, amb una oferta educativa que 

va des de 1 anys (P-1) fins als 16 ( quart d'Educació secundària). Ubicat a la ciutat de Terrassa, en 

el barri d'Escola Industrial, el nostre alumnat prové bàsicament del propi barri on està ubicada i dels 

barris de Sant Pere Nord, Sant Llorenç, La Grípia, Les Arenes i Ca N'Anglada. 
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3.1. L’edifici. 

L'edifici marcat com a Liceo Egara I ja no està operatiu, tot i aparèixer al plànol. 

El barri compta amb suficients serveis i equipaments. Ben situat respecte al centre, fet que facilita 

moltes activitats escolars. 

L'escola col·labora amb l'Associació de Veïns del barri, en diverses activitats en que també hi 

participen els alumnes de la Llar, dins de les limitacions de la seva edat, obviament. 

L’ escola disposa vàries entrades: la principal i entrada de Infantil i Primària, a Carretera de 

Castellar, 126. Una entrada auxiliar, també per Infantil i Primària, a Avinguda de Barcelona, 263. 

L'entrada de Secundària, a Carretera de Castellar, 119. I l'entrada de la Llar d'infants, al carrer Dr. 

Pearson 143, que només s’obre de 08:00 a 09:15. 
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3.2. Tipologia de la llar. 

La Llar d'Infants LICEO EGARA és totalment privada, no rebent a dia d'avui subvenció pública de 

cap tipus. Està integrada amb la resta del centre escolar, compartint número de registre 

d'Ensenyament, 08030078. De fet, la gran majoria d'alumnes de la Llar opten per fer la preinscripció 

a P3 en el nostre centre. 

La Llar disposa de totes les instalacions requerides legalment, ja sigui en el seu propi edifici, o 

compartides amb la resta de l'escola. 

Pel que fa als serveis, s’ofereix als alumnes el servei de menjador diari de 13.00 a 15.00 hores, i un 

servei d’acollida de 08.00 a 09.00 hores, previ a l’horari d’apertura de la Llar.  
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4. Trets d’identitat. 

MISSIÓ 

LICEO EGARA és un centre educatiu, sense ànim de lucre, i amb prop de 50 anys d’història 

educativa i de servei als infants i als joves. Actualment imparteix els ensenyaments d'Educació 

Infantil (Primer i Segon cicle), Educació Primària i Educació Secundària. 

Un centre que ofereix una educació integral que permet a l’alumne/a el desenvolupament de totes 

les seves capacitats, apostant per l'aprenentatge precoç en les àrees competencials bàsiques. 

Intentant aprofitar les millors facetes de l’escola tradicional, juntament amb la incorporació mesurada 

i específica de les noves estratègies educatives 

Apostant clarament per la riquesa que aporta el multilingüisme com a forma de comunicació i 

participació en el món. 

Una escola inserida en la realitat, cultura, esports, costums i tradicions del barri i de la ciutat. 

VISIÓ 

Esdevenir un referent educatiu a la ciutat de Terrassa, per la qualitat dels ensenyaments impartits i 

per la formació humana dels nostres alumnes. 

Concretament, volem arribar a un alt nivell d'assoliment de les competències bàsiques per part del 

nostre alumnat. Juntament amb que tinguin un domini de la llengua anglesa i de les TICd per 

damunt de la mitjana de Catalunya. 

Tenir un equip humà implicat (professors, personal d’administració i serveis) en la missió, els 

valors i el caràcter propi del centre, que treballa en equip, amb un tarannà creatiu i innovador i en 

formació permanent. 

4.1. Valors. 

L'objectiu de LICEO EGARA ha estat, des de la seva fundació, el proporcionar una formació integral 

al seu alumnat, primant l'aprenentatge precoç en les àrees competencials bàsiques. 

Els valors que ens guien estan alineats amb aquest objectiu, i són els següents: 

• La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

• El foment de l'esforç i la superació personal. 

• La curiositat i l'afany d'aprendre al llarg de tota la vida. 

• L'exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 
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• La cooperació i el treball en grup com a forma de superació personal i assoliment d'objectius 

• El diàleg i el respecte com a solució prioritària dels conflictes 

• El respecte de les diferents maneres de pensar i les conviccions morals dels alumnes i 

famílies, sempre que no contradiguin o agredeixin la resta de valors del centre. 

5. Horari escolar. 

5.1. Horari d’atenció als infants. 

L’ horari base de la llar d’infants és de 9 a 13 hores del matí i de 15 a 17 hores de la tarda, tot i que 

poden accedir al Centre a tres quarts de 9 al matí i a tres quarts de 15 a la tarda. 

Es complementa aquest horari amb el servei optatiu d’acollida matinal de 8 a 9 hores. 

5.2. Calendari de funcionament. 

La llar d’infants obrirà, pel personal docent, el dia 1 de setembre per a realitzar les activitats de 

preparació del curs. 

Pel que fa a les activitats acadèmiques, aquestes començaran una vegada realitzada la reunió 

informativa col·lectiva per a les famílies. Aquests primers dies de curs es dedicaran a fer una 

adaptació progressiva dels infants al nou curs escolar. 

La llar d’infants proposa dos grups en dues franges horàries diferents, essent aquestes  de 9:00 a 

10:30 i de 10:30 a 12:00 hores pels primers dies i de 9:00 a 12:00 els darrers. D’aquesta manera, 

els primers dies són grups reduïts per facilitar aquesta adaptació progressiva i finalment ja es 

treballa amb el grup-classe sencer. 

1Annex 1 

6. Acolliment dels infants i de les famílies. 

6.1. Importància de l’acollida. 

Anomenen acollida al període de temps en el qual el nen o la nena comença a venir a l’escola de 

forma progressiva. 

6.2. Organització. 

L’horari d’acollida és reduït i va augmentant paulatinament a mida que van passant les jornades, 

com ja hem especificat en el punt anterior. 

En el cas del nostre Centre, l’acollida es realitza únicament amb el suport del personal docent i no 

                                                      
1 Veure pàgina 46. 
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amb la participació de les famílies, com és el cas d’altres llars d’infants. 

El primer dia de setembre, quan encara no és horari lectiu pels alumnes, es realitza una reunió 

col·lectiva per part de la direcció, coordinació i professorat a les famílies que inicien el nou curs. 

Aquesta reunió serveix per explicar el funcionament general de l’escola i l’específic de la llar 

d’infants i de cada aula en particular. Aprofitem la trobada amb les famílies per a repartir una sèrie 

de documentació com el material que  ha de portar cada infant, les dades de contacte i les 

autoritzacions d’ús d’imatge. 

2Annex 2 

El dia posterior a l’esmentada reunió, els nens i les nenes ja comencen el procés d’adaptació. 

Pel que fa a l’entorn, la llar d’infants considera l’espai físic com un punt molt important pel que fa al 

desenvolupament de l’infant, ja que tenen la necessitat de moure’s de manera oberta i en total 

llibertat, sense que cap barrera arquitectònica els prohibeixi potenciar aquest aspecte. És per 

aquest motiu, que fora de l’aula assignada a cada infant on hi ha materials i activitats específiques 

per potenciar el desenvolupament personal, la llar d’infants també consta d’un espai polivalent on 

poder treballar, la psicomotricitat, la música, la dansa,... A més a més, els infants disposen de 

quatre racons, on hi ha tota mena de materials a la seva disposició, que canvien cada trimestre, per 

potenciar el joc simbòlic, tant important en aquesta etapa de desenvolupament. 

7. L’ús de la llengua catalana. 

La llengua vehicular de la llar d’infants és la llengua catalana, tenint sempre en compte l’idioma 

matern. 

8. Metodologia de les activitats programades per al desenvolupament dels infants. 

Ens basem en les metodologies disposicionals , que consisteixen en la organització de materials 

adequats a l’abast de l’infant i en metodologies actives, basades en la manipulació, l’experimentació 

i l’aprenentatge vivencial i actiu ( descobrir, tocar, sentir i explorar l’entorn natural i social ). 

En aquest primer contacte en el món educatiu, es treballa amb l’infant per començar a crear un 

individu autònom i capaç de desenvolupar-se dins l’entorn escolar. És per aquest motiu, que es 

potencia assolir una sèrie de rutines i hàbits bàsics, relacionats amb el seu entorn més proper, que 

l’ajudaran a mostrar iniciativa i seguretat en un futur. 

Com a exemples, adquirir hàbits de neteja personal, reconèixer objectes i materials treballats, 

desplaçar-se de diverses formes, iniciar-se en el joc simbòlic, identificar el propi cos, treballar els 

sentits i les parts del cos, situar-se en l’espai, controlar els esfínters. 

                                                      
2 Veure pàgina 47 
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També es treballen les normes de convivència, com recollir joguines, mantenir la classe neta i 

ordenada, saber esperar, compartir,... 

Totes aquestes rutines i hàbits, entre d’altres, es treballen en el dia a dia amb totes les educadores 

que participen del desenvolupament de cada infant. 

9. El joc. 

El joc és una activitat universal, transcendental i fonamental per als infants, ja que els permet 

expressar-se de manera lliure i per tant evolucionar. 

El joc simbòlic, que s’inicia a partir dels dos anys aproximadament, és una continuació del joc 

imitatiu, el que podem trobar més a la nostra llar d’infants. A partir del joc, els infants poden 

comprendre les relacions entre les persones, la utilitat dels objectes, les pautes de relació social... 

La mestra promou que el joc sigui espontani i voluntari, però tot i així no cal deixar als infants sense 

estar pendent de l’acció dels infants. Cal motivar, aportar, incentivar, aplicar material nou, però 

sense prendre el paper protagonista que han de tenir els nens i les nenes. 

L’objectiu del joc és que els infants aprenguin jugant. Per tant, treballem el joc de manera dirigida 

mitjançant el joc heurístic i de manera lliure mitjançant els racons, per exemple, que hem esmentat 

anteriorment. 

El joc heurístic amb objectes és una activitat que aprofita les accions espontànies dels infants i les 

potencia. Contribueix a estructurar el pensament, el llenguatge, la relació personal i les accions. 

Aquest joc dirigit té dues fases. Durant la primera, els infants exploren el material i combinen uns 

objectes amb els altres. Durant la segona fase, orientats per l’adult i de manera organitzada, 

recullen el material. 

10. Criteris organitzatius. 

10.1. Els espais. 

Considerem l’espai físic com un punt molt important pel que fa al desenvolupament. És per això que 

els infants tenen la llibertat de moure’s de manera oberta i sense cap barrera que els prohibeixi 

potenciar aquest aspecte. 

La nostra llar d’infants està formada per 4 aules independents, 2 banys i una sala polivalent, que a 

efectes, fa la funció de sala de psicomotricitat, d’esbarjo o d’activitats diverses com el treball de 

tallers d’experimentació, tallers musicals o representacions teatrals per exemple. 

Aquesta sala, alhora, està distribuïda per quatre racons que es modifiquen cada trimestre per tal de 

treballar el joc simbòlic i la psicomotricitat fina fora de l’aula ordinària. 
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Les aules estan organitzades segons l’edat dels infants, disposant en l’actualitat de dues aules d’ 1 

any i 2 aules de dos anys. Totes disposen d’un bany. 

La llar d’infants també disposa d’un pati exterior on poder fer activitats diverses. 

 

3Annex 3 

10.2. Els materials. 

La sala polivalent disposa de 4 racons per poder treballar el joc simbòlic i la psicomotricitat fina, 

mitjançant materials com peces de construcció, puzles, encaixos, contes, ... 

Per poder fomentar la psicomotricitat, la llar disposa de materials com tatamis, escales, cercles, 

pilotes, barres d’equilibris... 

Les aules són espais segurs i formats de materials per treballar d’una manera agradable i segura, 

tant el joc simbòlic com l’heurístic. 

11. La inclusió. 

A la llar d’infants creiem en una escola inclusiva que ofereixi als nens, independentment de les 

seves capacitats o característiques, l’opció de créixer com a éssers individuals, compartint 

experiències i aprenentatges. 

La inclusió suposa una millora evolutiva respecte a la idea d’integració. Quan es parla d’inclusió, 

pretenem facilitar a l’alumnat els suports necessaris perquè pugui participar en el programa del 

centre educatiu. 

La inclusió implica un canvi en les expectatives d'aprenentatge de l'alumnat, un reconeixement de 

les possibilitats d'aprendre els uns dels altres i un treball interactiu dels professionals per donar 

respostes adequades a les necessitats de l'alumnat. 

12. La diversitat. 

Un dels fets més evidents amb el qual ens enfrontem els mestres avui dia a l’escola, és el de la 

diversitat. És clar, i és evident, que no hi ha dos infants iguals. Cada infant té una sèrie de 

característiques físiques, una sèrie de característiques socials, de nivell socioeconòmic i cultural i 

una sèrie de característiques psicològiques que els fan ser diferents. 

Davant de tota aquesta diversitat, els professionals hem de donar una resposta que permeti als 

nens i a les nenes avançar en el seu procés de desenvolupament. El model d’escola del qual partim 

                                                      
3 Veure pàgina 52. 
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és un model d’escola comprensiu, model que implica assumir la diversitat dels infants, definir 

plantejaments i preveure estratègies i actuacions vers les diferències per fer disminuir les 

desigualtats, facilitat que tots els infants gaudeixen de les mateixes oportunitats i aconseguir que 

desenvolupin al màxim les seves capacitats. 

Per aquest motiu, comptem amb un servei psicopedagògic que ens permet orientar i donar 

possibles solucions tant a mestres com a famílies. 

 A les mestres perquè són elles qui capten les necessitats educatives, psicològiques, psicomotrius i 

logopèdiques dels infants. 

I a les famílies donant-los l'ajuda o l’ orientació de com educar als fills, de tractar els diferents 

problemes que se'ls plantegen.... 

13. Seguiment i observació dels infants. 

Per aconseguir informació sobre els comportaments i les conductes dels infants, cal fer una 

observació constant a partir dels objectius que ens hem plantejat a l’inici del curs. A partir d’aquest 

seguiment, es poden explorar els interessos de cada nen i nena, descobrir quins són els seus 

coneixements previs sobre la realitat que els envolta i per tant, analitzar quins són els procediments 

que empraran en una situació concreta. 

Cal que es porti un registre d’observació consensuat de tot el que s’observa i de l’evolució de cada 

infant. Les dades recollides permetran conèixer els interessos dels nens i les nenes, així com els 

diferents estils d’aprenentatge. 

Tota aquesta informació serà molt útil també per poder compartir en les trobades que es faran amb 

les famílies durant tot el curs. A final de cada trimestre s’entregarà a cada família un resum dels 

ítems d’evolució que s’han observat en cada infant. 

En definitiva, l’observació és un recurs per millorar l’acció educativa, ja que ens permet obtenir 

informació, tant de les situacions proposades com de la intervenció de l’educadora. 

14. Relació família-escola. 

La llar d’infants forma pels infants un entorn en el qual inicien relacions amb la persona educadora, 

els altres nens i nenes, altres adults... En un mateix grup poden conviure infants amb experiències 

educatives molt diferents i per això és necessari trobar una connexió entre famílies i escola, 

col·laborant ambdues parts amb la finalitat de conèixer tot el desenvolupament, tant a casa com a la 

llar, intercanviar opinions i arribar a acords comuns. 
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14.1. Els mecanismes d’ informació de les famílies sobre l’evolució dels infants. 

La comunicació entre l’escola i la família també permet conèixer les expectatives dels pares 

respecte als seus fills i filles i a la vegada aporta informació sobre l’infant i el seu entorn familiar. 

Tot i que el primer contacte que es té amb les famílies és quan visiten l’escola per sol·licitar 

informació, és en el moment de formalitzar la matrícula quan es pot aprofundir més en el contacte 

amb cada família. Des de l’escola procurem que en aquest primer contacte, les famílies es trobin 

acollides. Aprofitem per aclarir algun dubte que els hagi pogut sorgir sobre el nostre projecte 

educatiu, l’organització, els espais... 

En els primers dies del mes de setembre, es realitza una reunió general de grup-classe, per part de 

la direcció i la coordinació, amb la finalitat de donar la benvinguda a la llar d’infants, explicar els 

objectius, recordar el funcionament diari en quant a horaris i serveis per exemple, i presentar a 

l’equip que estarà en contacte amb els infants. A continuació, l’educadora, que tindrà el contacte 

diari amb cada aula, serà l’encarregada d’exposar el seu funcionament particular i resoldre 

possibles dubtes que puguin sorgir. Aquests moments amb cada família són molt importants, doncs 

són de gran utilitat per iniciar amb cordialitat la relació, escoltant les expectatives i preguntes dels 

pares i  mares sobre la llar, el que volen donar a conèixer sobre el fill/a, i també per planificar i 

preveure conjuntament la seva incorporació al centre. És en aquesta reunió on l’escola repartirà un 

qüestionari. Aquest escrit planteja preguntes fonamentals que ens permetran acollir particularment a 

cada infant sense encara conèixe’l. Són preguntes referents als hàbits en l’alimentació, en el dormir, 

possibles al·lèrgies, etc. 

4Annex 4 

 

De totes les entrevistes o reunions individuals que tinguem amb les famílies, se’n farà un registre 

tutorial per escrit, que es desarà en l’expedient de cada infant per a ús intern de l’escola i guardant 

sempre la seva confidencialitat. 

5Annex 5 

Tot i tenir les trobades pactades entre família i educadora, per a nosaltres és molt important 

potenciar els contactes diaris en les entrades i sortides a la llar d’infants. Sabem que és un bon 

moment per intercanviar qualsevol qüestió referent a l’infant, ja siguin les experiències que té el nen 

o la nena a la llar o per saber com es comporta a casa i quina és la seva evolució. També ens 

permet saber si ha algun tema que requereixi tractar amb més deteniment i, per tant, poder buscar 

un dia de trobada amb calma. 

                                                      
4 Veure pàgina 56. 
5 Veure pàgina 60. 
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A la llar d’infants busquem un mínim de dos dies l’any per trobar-nos en una tutoria individual amb 

cada família. 

La primera serà abans d’acabar el primer trimestre, per informar com ha anat l’adaptació a la llar. És 

un bon moment per conèixer les famílies, conèixer dades sobre el nen o la nena (hàbits, rutines, 

funcionament familiar....) i en definitiva, compartir informació per poder conèixer en més profunditat 

a l’infant. 

La segona entrevista es durà a terme en el tercer trimestre, per compartir com ha finalitzat el curs. 

Són reunions per informar dels progressos, per compartir o debatre sobre algun tema en concret, 

per aclarir dubtes o preocupacions. Els canals d’informació han de ser bidireccionals per poder 

contrastar punts de vista, tant de les famílies com de les pròpies educadores. 

Un altre medi de comunicació entre la família i la llar és l’agenda, eina bàsica. La informació que 

s’intercanvia ha de permetre conèixer i valorar el que fan els infants a l’escola i a casa, donar 

informació acurada dels seus progressos, de les seves rutines i hàbits diaris. 

En finalitzar el primer i el tercer trimestre es fa entrega a les famílies d’un informe escrit. En aquest, 

es marquen aquells objectius que creiem que podem aconseguir en finalitzar el curs. D’altra banda, 

es fa un resum de l’evolució general dels nens i les nenes al llarg del trimestre. 

La informació recollida en els informes escrits ha de descriure processos i ressaltar els avenços i 

habilitats 

L’àlbum és una altra eina de la que disposa la família per observar l’evolució dels seus fills i filles. 

Permet mostrar processos d’aprenentatge plasmats en paper i en definitiva permet visualitzar tots 

aquells conceptes que s’han treballat en cada trimestre del curs. 

L’escola també disposa de pàgina web, xarxes socials i una app de comunicació amb les famílies. 

Mostren el dia a dia de les llars d’infants, sortides, activitats, incorporen àlbums fotogràfics digitals, 

arxius d’àudio de les seves cançons, expliquen les experiències de l’espai classe, mostren un 

projecte o com s’ha desenvolupat una determinada activitat. L’avantatge és que des de casa o des 

d’un terminal telefònic, les famílies poden saber què estan fent els seus filles i filles, poden veure’ls i 

inclús poden fer algun comentari o aportació al respecte. 

14.2. Mecanismes de col·laboració de les famílies. 

Les famílies i l’escola han de col·laborar activament mitjançant uns canals fluids de comunicació que 

permetin contrastar els punts de vista entre famílies i educadors per millorar l’educació dels més 

petits. 
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Les famílies poden cooperar en determinades tasques de la llar d’infants, com muntar activitats, 

tallers, col·laborar en festes o celebracions... 

Les formes de participació que pot tenir la família al centre poden ser molt diverses. Poden 

participar en el consell escolar com a representants de les famílies pel que fa a la presa de 

decisions o aprovació de noves propostes. 

Es poden dur a terme reunions d’àmbit general, d’organització d’activitats. 

Totes aquestes propostes es duen a terme mitjançant l’AMPA, que treballarà de manera fluïda amb 

el centre. 

15. Concreció curricular. 

15.1. Programació del curs: objectius, continguts i capacitats a assolir en finalitzar 

el primer cicle de l’etapa d’ Educació Infantil. 

 

ÀREA DE DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Capacitats Continguts Objectius 

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

Progrés en el domini de la coordinació i 
el control dinàmic del cos, augmentant la 
seva autonomía en els desplaçaments, 
en l’ús dels objectes i en l’orientació en 
l’espai quotidià. 

- Explorar les possibilitats de 
desplaçament del propi cos. 

- Desenvolupar la coordinació de 
moviments en els desplaçaments. 

- Desenvolupar el control de la 
postura i l’equilibri. 

- Desenvolupar la coordinació de 
moviments en danses i joc. 

- Iniciar-se en el seguiment d’un 
circuit. 
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Domini progressiu del control i de la 

coordinació oculomanual, així com de 

les habilitats manipulatives necessàries 

per explorar objectes i per ser cada 

vegada més actiu i autònom en les 

diferents situacions quotidianes (vestir- 

se, posar-se les sabates, etc.). 

- Utilitzar els coberts i el got. 

- Treure’s i posar-se peces 
senzilles de roba. 

- Realitzar experiències sensorials 
utilitzant els diferents sentits. 

- Desenvolupar la motricitat fina. 

- Desenvolupar la destresa i la 
coordinació oculomanual. 

- Desenvolupar la capacitat 
d’experimentació. 

- Penjar la motxilla i l’abric. 

- Desenvolupar l’autonomia 
personal. 

Iniciativa per dur a terme activitats i 

jocs, resolent les dificultats que es 

puguin presentar mitjançant la pròpia 

actuació o demanant als altres l’ajuda 

necessària i acceptant petites 

frustracions. 

- Tenir iniciativa per iniciar el joc. 

- Aprendre a demanar ajuda de 
manera tranquil·la i adequada. 

- Resoldre petites dificultats, primer 
sense ajuda. 

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

Identificació com a persona, 

coneixement d’algunes característiques 

personals pròpies per assolir el grau de 

seguretat afectiva i emocional 

corresponent al seu moment maduratiu. 

- Identificar-se com a membre del 
grup. 

- Tenir consciència de la pròpia 
imatge. 

- Fomentar l’educació emocional. 

- Fomentar el criteri personal. 

- Identificar els objectes personals. 

Disposició per establir relacions 
afectives positives amb les persones 
adultes i els infants amb qui comparteix 
situacions i activitats quotidianament. 

- Apreciar les formes d’estima i 
emocions. 
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ÀREA DE DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Capacitats Continguts Objectius 

Adquirir 
progressivament 
hàbits basics 
d’autonomia en 
les accions 
quotidianes per 
actuar amb 
seguretat I 
eficàcia. 

Domini progressiu de les 

possibilitatsexpressives, perceptives i 

motores delpropi cos i utilització dels 

recursospersonals de què disposa en la 

vidaquotidiana. 

- Reconèixer les parts, els sons i les 
possibilitats del propi cos. 

 

Descobriment i identificació de les pròpies 
necessitats fisiològiques (gana, set, son, 
etc.) mostrant un control progressiu 
d’aquestes. 

- Adquirir el control d’esfínters. 

Progrés en l’adquisició d’hàbits 

relacionats amb el benestar corporal i la 

seguretat personal, la higiene i la salut, 

així com en l’inici d’hàbits d’ordre, 

constància i organització en les activitats 

en què participa. 

- Desplaçar-se en ordre. 

- Mantenir la classe endreçada. 

- Adquirir hàbits d’higiene i salut. 

- Fomentar l’hàbit de col·laboració 
en les tasques diàries. 

Participació amb iniciativa i constancia en

 les activitats quotidianes d’alimentació, 

repòs i higiene personal , iniciant-se en la 

pròpia autonomia i orientant-se en les 

seqüències temporals 

- Menjar sòlids i mastegar. 

- Rentar-se la cara i les mans. 

- Mocar-se. 

- Anar sol/a al lavabo. 

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

Manifestació i expressió de les pròpies 

emocions i sentiments, utilitzant el 

llenguatge com a mitjà d’expressió i 

comunicació. 

- Expressar els propis sentiments 
i emocions. 
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ÀREA DE DESCOBERTA DE L’ENTORN 

Capacitats Continguts Objectius 

Pensar, crear i 

elaborar 

explicacionsinic

iar-se en les 

habilitats 

matemàtiques 

bàsiques. 

Orientació amb autonomia en els espais 

habituals i quotidians i iniciació en l’úsde 

termes relatius a l’espai (aquí, allà, dins, 

fora, amunt, avall). 

- Identificar els diferents espais de 
l’entorn escolar. 

- Reconèixer i identificar els 
diferents elements i materials de 
l’aula i les seves possibilitats. 

Orientació en les seqüències 

temporalsen què s’organitza la vida 

diària iiniciació en l’ús de termes relatius 

al’organització del temps (matí, 

tarda,ara, després, avui, demà). 

- Identificar el matí, el migdia, la 
tarda i la nit. 

- Identificar els dies de la setmana. 

Observació i actuació sobre la realitat 

immediata, a partir de les

 pròpiesvivències, establint  relacions

 entre objectes  segons les seves 

característiques perceptives. 

- Identificar alguns elements del 
carrer. 

- Reconèixer alguns vehicles de 
transport i treball. 

Iniciació en la diferenciació d’algunes 
qualitats sensorials fruit de l’exploració 
dels objectes materials, d’elements de 
l’entorn natural i de la comparació de les 
seves  propietats.  Inici  de  les  primeres 
classificacions, ordenacions i 
correspondències en funció de les 
característiques i els atributs. 

- Descobrir i comparar qualitats 
d’algun element (forma, color...) 

- Iniciar-se en el reconeixement de 
diferents colors. 

- Reconèixer i discriminar els 
colors primaris. 

- Agrupar i classificar segons la 
forma i el color. 

- Identificar i reconèixer les formes 
geomètriques bàsiques (cercle, 
quadrat, triangle). 

- Realitzar sèries senzilles. 
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 Reconeixement de seqüències 

espacials, temporals i lògiques i iniciació 

en l’ús en situacions quotidianes 

- Descobrir i iniciar-se en la 
interiorització d’algunes nocions 
de mesura: llarg, curt, gran, 
petit. 

- Descobrir i iniciar-se en la 
interiorització d’algunes nocions 
d’espai: sobre, sota, lluny, a 
prop, davant, darrere, dintre, 
fora. 

- Descobrir i iniciar-se en la 
interiorització d’algunes nocions 
de quantitat: molts, pocs, ple, 
buit. 

 de les primeres nocions quantitatives en 

 

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

Observació i exploració de l’entorn físic i 

social, planificant i ordenant la pròpia 

acció, constatant- ne els efectes i 

establint relacions entre la pròpia 

actuació i les conseqüències que se’n 

deriven. 

- Iniciar-se a ser responsables 
amb el medi natural 
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ÀREA DE DESCOBERTA DE L’ENTORN 

Capacitats Continguts Objectius 

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

Observació i constatació d’alguns dels 

canvis i modificacions a què estan 

sotmesos tots els elements de l’entorn 

(persones, animals, plantes i objectes). 

- Descobrir i relacionar els diferents 
elements propis de cada estació de 
l’any. 

- Percebre els canvis de temperatura. 

- Reconèixer característiques 
generals dels animals de la granja. 

- Observar i reconèixer els canvis en 
les plantes i en les hortalisses. 

Interès i curiositat pel medi físic i social, 

explorant les característiques 

d’objectes, materials i elements de 

l’entorn natural, formulant preguntes 

sobre alguns esdeveniments i 

representant vivències i situacions 

mitjançant el joc simbòlic. 

- Reconèixer alguns vehicles de 
transport i treball. 

- Reconèixer característiques 
generals dels animals de la granja. 

- Observar i reconèixer els canvis en 
les plantes i en les hortalisses. 

Participació en festes, tradicions i 

costums de la comunitat a la qual 

pertany, mostrant interès i curiositat. 

- Participar, reconèixer i gaudir de les 
festes populars i tradicionals. 

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

Comprensió i apreciació progressiva de 

l’entorn immediat, iniciant-se en el 

coneixement i l’adquisició de 

comportaments socials que facilitin la 

integració en els diferents grups socials 

en què participa. 

- Integrar-se socialment. 

- Compartir els diferents materials. 



Projecte Educatiu de Centre  La Llar - Liceo Egara  

 

20 

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. 

Comprensió i apreciació progressiva de 

l’entorn immediat, iniciant-se en el 

coneixement i l’adquisició de 

comportaments socials que facilitin la 

integració en els diferents grups socials 

en què participa. 

- Integrar-se socialment. 

- Compartir els diferents materials. 

- Reconèixer i anomenar els 
companys de classe. 

- Saludar i acomiadar-se. 



Projecte Educatiu de Centre  La Llar - Liceo Egara  

 

21 

ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Capacitats Continguts Objectius 

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

Iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge 

corporal, verbal, musical i plàstic. 

- Experimentar amb 
instruments de percussió i 
explorar-ne els sons. 
Expressar-se oralment. 

Interès per algunes de les tècniques més bàsiques 

(pintura, modelatge, dibuix, etc.) dels diferents 

llenguatges expressius i formes de representació. 

- Iniciar-se en el traç de 
grafismes lliures. 

- Consolidar la realització 
de traços verticals i 
horitzontals. 

- Desenvolupar el gust
per la plàstica. 

- Experimentar amb
diferents tècniques 
plàstiques. 

- Expressar-se
plàsticament utilitzant 
diversos materials. 

Comprensió de les intencions i dels missatges 

que li adrecen les persones adultes i altres 

infants, identificant i emprant els diferents senyals 

comunicatius (gest, entonació) i valorant el 

llenguatge oral com un mitjà de relació amb les 

altres persones. 

- Fer encàrrecs senzills. 

Expressió de necessitats, sentiments I idees 

mitjançant el llenguatge oral, mostrant un 

progressiu increment del vocabulari relatiu al propi 

entorn i experiència, ús de frases simples i 

comprensió de variacions morfològiques de 

gènere i nombre. 

- Adquirir, vocabulari. 
Ampliar relacionar 
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Iniciació en l’ús de diferents formes de 

comunicació, esforçant-se per fer-se entendre i 

escoltant els altres. 

Record i relat d’experiències passades I 
relacionar-les amb situacions semblants o 
diferents. 

- Escoltar els companys i 
l’adult. 

- Mantenir una actitud 
d’escolta i interès. 

- Relacionar sons amb 
objectes, animals i 
vehicles. 
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AREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Capacitats Continguts Objectius 

Comportar-se d’acord 
amb unes pautes de 
convivència que els 
portin cap a una 
autonomía personal, 
cap a la col·laboració 
amb el grup i cap a la 
integració social. 
Observar i explorar 
l’entorn immediat, 
natural i físic, amb una 
actitud de curiositat i 
respecte i participar, 
gradualment, en 
activitats socials i 
culturals. 

Coneixement i utilització de 

manera progressiva de les normes 

que regeixen els intercanvis, relats 

i converses (atenció, espera, to de 

veu, interès, iniciativa). 

- Desenvolupar l’atenció. 

- Comprendre l’explicació d’un text 
oral breu, amb el suport de la 
imatge. 

- Gaudir amb els contes de 
manera activa i participativa. 

Reconeixement, retenció i 

memorització de cançons, dites 

senzilles, cantarelles i jocs de falda 

i participar-hi de manera activa, 

seguint la tonada, reproduint el 

gest, etc. 

- Iniciar-se en el reconeixement 
dels elements principals d’un 
conte. 

- Recitar i memoritzar un poema, 
una cançó. 

- Gaudir amb les activitats i les 
audicions musicals. 

- Identificar i discriminar els sons 
forts i fluixos. 

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

Reconeixement i participació activa 

en danses senzilles amb una 

progressiva coordinació general 

del cos i sentit del ritme. 

- Gaudir amb les activitats i les 
audicions musicals. 

- Seguir passos senzills de les 
danses. 
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15.2. Unitats didàctiques. 

Aquí plantegem un exemple d’unitat didàctica. En concret, és la de la granja, activitat 

que es treballa en profunditat a P2 i que conclou amb la sortida de tot el dia. 

UNITAT DIDÀCTICA 

La granja 

Justificació: 

Els animals són un tema molt atractiu i motivador pels nens de l’edat de la llar d’infants. És 

important apropar els nens i les nenes al món natural i donar la possibilitat del contacte directe i 

indirecte amb el medi ambient que els envolta. Per això és primordial ensenyar-los i mostrar-los 

els diferents ambients i els diferents éssers vius que viuen en ells, els animals de la granja: 

- El nom dels animals. 

- Les seves característiques morfològiques: gran, petit, pèl, plomes. 

- El so que fan. 

- Què ens aporten. 

Perque els infants puguin relacionar-se amb els animals d’aquest ambient, cal aprendre a 

respectar la natura i a desenvolupar un caràcter responsable i sociable. 

 

Objectius didàctics: 

• Expressar els coneixements previs sobre els animals de la granja. 

• Conèixer els animals de la granja: característiques morfològiques. 

• Observar, analitzar i comparar les característiques morfològiques dels animals de la 

granja. 

• Conèixer l’ambient rural, qui viu en ell i la feina de les persones que treballen a la granja. 

• Aprendre a ser respectuós amb el medi ambient i els éssers vius. 
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Continguts: 

Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres: 

• Respecte per les aportacions dels companys i companyes. 

• Participació en les activitats proposades de manera autònoma. 

• Confiança en les pròpies possibilitats a l’hora de realitzar les activitats. 

• Respecte i cura dels materials de la classe. 

• Coneixement dels hàbits d’higiene personal en la cura dels animals. 

Àrea de coneixement de l’entorn: 

• Coneixement dels diferents espais de la granja. 

• Coneixement de les característiques morfològiques dels animals de la granja. 

• Coneixement dels animals i les seves cries. 

• Coneixement de la funció social de la granja: quèn ens donen els animals. 

• Rols i funcions de les persones que treballen a la granja. 

Àrea de llenguatges i comunicació: 

• Expressió dels coneixements previs dels animals de la granja. 

• Adquisició de nou vocabulari sobre la granja. 

• Escolta activa i respectuosa de les aportacions dels companys i companyes. 
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Metodologia: 

Aquesta unitat didàctica es durà a terme mitjançant diferents activitats adients a l’edat dels 

infants que treballaran aquest tema. 

Es tracta d’activitats que aportaran un aprenentatge significatiu, ja que relacionarà els 

coneixements previs que ells mateixos tenen amb els nous coneixements que aportaran les 

activitats. 

Són activitats experimentals i vivencials, que ajudaran a que els infants adquireixin autonomia i 

seguretat en ells mateixos. 

Les activitats proposades potenciaran la relació social entre els infants i la relació amb 

l’entorn que els envolta. 

 

  

Avaluació: 

L’avaluació es durà a terme a través de les diferents activitats programades, així es dividirà 

l’avaluació en: 

Avaluació inicial: 

• Activitat 1: presentació del tema. 

• Activitat 2: exposició d’imatges de la granja. 

Avaluació continuada: 

• Activitat 3: Mural de la granja. 

• Activitat 4: Quin so fan els animals. 

• Activitat 5: Caixes sensorials de la granja. 

• Activitat 6: Fem els animals. 

• Activitat 7: Fitxes 

Avaluació final: 

• Activitat 8: Anem d’excursió a la granja 
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Metodologia: 

El primer que farem per iniciar la unitat didàctica de la granja serà fer una presentació del tema a 

través de fotografies per poder observar els coneixements previs que tenen els infants. 

Iniciarem l’activitat seient tots al terra fent una rotllana i observarem la làmina de la granja que tenim 

inclosa en aquesta unitat. A més, anirem mostrant les fotografies de diferents animals per veure quins 

reconeixen. Mentrestant anirem fent preguntes (Ex: quins animals coneixen, si saben quin soroll fan 

aquests animals...) i anirem cantant 

cançons dels diferents animals que anem veient. 

 

Recursos: 

• Fotos d’animals de la granja. 

 

  

ACTIVITAT 1 

PRESENTACIÓ DEL TEMA 

Objectius de l’activitat: 

• Valorar els coneixements previs que els infants tenen sobre el tema. 

• Desenvolupar habilitats d’observació, comunicació, expressió i comprensió. 

• Reconèixer, retenir i memoritzar cançons i reproduir el gest o mímica que les acompanya. 
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ACTIVITAT 2 

EXPOSICIÓ D’IMATGES DE LA GRANJA 

 

Objectius de l’activitat: 

• Afavorir la implicació de les famílies en el tema que estem treballant. 

 

Metodologia: 

Buscant la implicació de les famílies en el tema que estem treballant, demanarem la seva 

aportació de material visual relacionat amb la granja. Poden portar fotos o dibuixos pintats pels 

mateixos nens i nenes a casa ja siguin d’animals, tractors, etc. També poden portar fotografies 

d’ells amb animals de la granja, si l’han visitat alguna vegada amb la família. 

Amb tot el material aportat, realitzarem una exposició a l’aula/sala. 

 

Recursos: 

• Imatges o dibuixos aportats per les famílies. 
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ACTIVITAT 3 

MURAL DE LA GRANJA 

 

Objectius de l’activitat: 

• Observar les característiques d’una granja. 

• Diferenciar i classificar les diferents famílies d’animals mitjançant l’observació de les seves 

qualitats. 

• Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió i comprensió. 

• Adquirir vocabulari relacionat amb el tema treballat. 

 

Metodologia: 

Mitjançant un dibuix gran d’una granja, prèviament preparat per la mestra, realitzarem un mural a la 

classe. 

Utilitzarem unes imatges dels diferents animals que podem trobar a la granja. 

Mentre anem muntant la granja anirem interactuant amb els nens i entre tots anirem 

observant les característiques del animals, tot veient les semblances i diferències per anar-los 

classificant en famílies. Així, treballarem també el llenguatge matemàtic. 

 

Recursos: 

• Dibuix gran d’una granja. 

• Fotos o dibuixos de totes les famílies d’animals. 
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ACTIVITAT 4 

QUIN SO FAN ELS ANIMALS? 

 

Objectius de l’activitat: 

• Conèixer els diferents sons dels animals de la granja. 

• Associar l’animal amb el so que emet i reproduir-ho. 

• Identificar la imatge del so que escolten. 

• Discriminació auditiva dels diferents sons emesos pels animals. 

 

Metodologia: 

En aquesta activitat partim des del mural de la granja de la classe, des d’on proposem als nens 

conèixer els diferents sons que emet cada un d’ells. Per tant es realitzarà a l’aula i amb el grup-

classe. Posarem el CD del llibre perquè puguin escoltar diverses vegades aquests sons, primer 

sense interrompre, després passem un a un els sons per identificar-los amb el animal que els 

emet i associar-los amb una imatge del mural. Cada un dels nens participarà de l’activitat. Així, la 

mestra anomenarà el nom dels sons que fa cada animal que s’escolta en el CD; per exemple: el 

porc o la truja grunyen. 

Després d’haver treballat els sons, la mestra ensenyarà una imatge d’un dels animals i els nens 

hauran de fer el so que aquest fa. 

Les cartes dels animals és un joc que també realitzaran els nens com a joc on d’una baralla de 

cartes o imatges dels animals que la mestra ensenya als nens, cadascú tria una i fa el soroll que 

emet l’animal triat. Per comprovar que la identificació és correcta, posarem una gravació on hi ha 

diversos sons d’animals i transports i demanem als nens que discriminin els sons dels animal 

que coneixen de la granja i el anomenin. La mestra en aquesta activitat ajudarà als nens fent 

preguntes com: Què és el que has escoltat, una vaca o et sembla que és una moto? 
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Recursos: 

• CD del llibre i altres gravacions amb diferents sons dels animals i transports. 

• Reproductor de CD 

• Mural de la granja 

• Imatges dels animals 

 

ACTIVITAT 5 

CAIXES SENSORIALS DE LA GRANJA 

 

Objectius de l’activitat: 

• Estimular l’aprenentatge multisensorial dels infants i l’interès per l’entorn. 

• Millorar la psicomotricitat fina i grossa mitjançant l’experimentació. 

• Adquirir habilitat pràctiques explorant. 

• Conèixer diferents textures, colors i sons de l’entorn de la granja. 

• Potenciar la concentració 

• Aprendre d’ una forma lúdica 
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Metodologia: 

Aquesta activitat es realitza en una sessió i es treballa amb tres caixes sensorials, cadascuna de 

les quals està composada per diferents material i objectes; que presentem als nens en la sala 

polivalent de l’escola , on sortirà el grup- classe corresponent i es dividirà en tres grups un per 

caixa . 

Es tracta de que els nens experimentin amb els sentits i treballin diferents habilitats, com passar 

d’un lloc a un altre el blat de moro i abocar-lo en petits pots, agrupar la palla fent servit unes 

pinces o acaronar-se les mans amb les plomes i juguin amb diferents textures i els animals de la 

granja. 

Una vegada estigui el grup a la sala, els expliquem que es trobaran a cada caixa i també què 

poden fer, però sobretot observem que cadascú experimenti, explori i gaudeixi jugant. 

La primera caixa té com a base el blat de moro i dins trobaran animals de la granja, 2 

tractors , 2 o 3  figures d’un granger, tres  pales petites  i tres pots o gots( mida iogurt), 

un embut petit, una caixa petita de cartró. Opcional es pot incorporar una graner (amb un bric de 

llet). 

La segona caixa tindrà de base la palla i a dins hi haurà un petit tancat fet amb pals de gelat, 

cavalls, porcs, gallines... tractors, camions, pinces per agafar la palla i una ouera per posar una 

mica de gra de blat de moro per les gallines. 

I en la tercera caixa trobaran plomes de diferents colors i animals de la granja, figures 

granger o similar. 
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Recursos: 

• 3 safates o caixes de plàstic grans. 

• Blat de moro, palla i plomes de diferents colors. 

• Figures de plàstic de animalets de la granja, grangeres i grangers, tractors, camions. 

• Pales petites, embuts, gots o potets, pinces, caixes petites de cartró, culleres o caçons. 

• Pals de gelat(corralet o tancat), ouera de cartró, bric de llet, cola de barra, 

pintura. 

 

ACTIVITAT 6 

FEM ELS ANIMALS 

 

Objectius de l’activitat: 

• Identificar i reconèixer els animals de la granja i les característiques que hem après en 

treballs anteriors. 

• Manipular diversos tipus de materials plàstics i posar en pràctica diferents tècniques 

plàstiques. 

• Experimentar diferents sensacions al tacte amb les diferents textures. 

• Millora de l’habilitat en l’ús de les tècniques. 

• Treballar en grup : Respectar els torns de treball, acceptar les consignes per realitzar 

correctament una feina i respectar el treball propi i el dels companys. 

• Experimentar la satisfacció de la pròpia feina quan s’està realitzant i quan, un cop 
exposada, la visualitza un mateix i la resta de companys, mestres i famílies 
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Metodologia: 

Després d’observar i conèixer els animals de la granja i les seves característiques durant dies, 

treballarem en petits grups per realitzar un animal representatiu d’aquest entorn nou que hem 

conegut: La granja. 

Ens reunirem i es muntaran els grups i assignarem l’animal corresponent a cadascun. Cada grup 

utilitzarà material i tècniques diverses per confeccionar l’animal que li ha tocat i els resultats 

seran exposats en la sala multifuncional de l’escola, aprofitant l’espai destinat als treballs dels 

alumnes i completant la decoració de la Primavera. 

Dividirem els alumnes de P-2 en grups de 5 alumnes i cada grup farà un animal , així doncs , 

realitzarem : 

 

LA VACA I LA VEDELLA: Dibuixarem en paper continu una vaca i una vedella en gran i els 

alumnes faran estampació amb pintura, de les seves mans, que simularan les taques de la pell 

d’aquests animals. La vaca tindrà mans en color negre i la vedella, mans en color marró clar. 

 

EL GALL I LA GALLINA: Dibuixarem un gall i una gallina prèviament en un paper continu. En el 

cas del gall, estarà pintat tret de les plomes de la gran cua, on els alumnes hauran d’enganxar 

amb cola liquida, plomes de diversos colors per decorar-la. En el cas de la gallina, el dibuix tindrà 

la panxa sense pintar i serà aquesta part la que els alumnes hauran d’omplir amb plomes de 

color marró per completar l’animal. 

 

 POLLETS DINS L’OU: Els alumnes pintaran amb cera de color groc el dibuix d’un pollet , 

prèviament fotocopiat al paper, el retallarà la mestra i li enganxarà un paper blanc a sobre amb 

forma d’ou que el cobreixi com si fos una closca. Seguidament els nens el podran trencar per 

veure com es veu el pollet quan neix. Imitem el procés del naixement. 

 

PORC I PORQUETS: Dibuixarem un porc en paper continu i explicarem que aquest 
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serà el pare dels garrins. Seguidament, els alumnes el pintaran amb pinzells i pintura de color 

rosa. Acabat el porc, confeccionarem els porquets petits utilitzant ampolles de plàstic 

transparents. Els alumnes faran boles de paper de seda rosa i les ficaran a dintre de les 

ampolles. Les taparem i decorarem el tap amb un nas de porquet , fet en paper , i que els 

alumnes hauran pintat amb cera rosa. Col·locarem unes orelles i unes potes fetes amb goma 

eva rosa i ja estarà. 

 

CONILLS: Els alumnes pintaran amb ceres de color gris clar, unes orelles, un nas i unes potes 

de conill que prèviament hauran estat fotocopiades en cartolina. La mestra retallarà les parts 

pintades i les enganxarem amb cola líquida a un got de plàstic blanc  ( col·locat al revés ) i així 

semblarà un conillet. A més, farem una pastanaga pel conillet, estampant el peu del nen en 

pintura de color taronja i afegint a dalt unes tires de paper verd. 

 

CABRES: Prèviament dibuixada la forma del cos, en paper continu, (un oval) els alumnes 

estamparan amb taps rodons de diferents mides i amb pintura de diferents tons de marró i 

blanc, rodones per omplir el cos. Afegirem unes banyes, la cara i unes potes fetes en cartolina 

per completar les nostres cabretes. 

 

OVELLES: Sobre paper continu de color kraft, dibuixarem un oval que representi el cos de les 

ovelles. Els alumnes enganxaran boles de cotó que simularà la llana sobre cola líquida. Després 

posarem la cara i les potes fetes en cartolina per completar l’animal. 

 

CAVALLS: Els alumnes pintaran amb ceres, el dibuix de la cara d’un cavall de perfil, que 

prèviament haurà estat fotocopiada en cartolina. Faran dues copes per nen ja que les 

enganxarem a un pal llarg i li posarem una corda que simuli les regnes. Imitarem la idea dels 

cavalls de joguina. 
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Recursos: 

• La pròpia aula. 

• Sala multifuncional. 

• Materials plàstics: 

o Paper continu. 

o Folis i cartolines de diferents colors. 

o Retoladors, llapis, ceres. 

o Tisores, cola líquida, cola de barra, cel·lo. 

o Pintures i pinzells. 

o Paper de seda de diferents colors. 

o Cotó. 

o Ampolles de plàstic transparent. 

o Pals llargs (o símil). 

o Plomes de diversos colors. 

o Gots de plàstic blancs. 

o Ulls mòbils adhesius. 

o Corda o cinta de llaç. 

o Taps de suro de diferents mides per estampar. 

 

• Material d’higiene: Aigua, sabó, tovallola, tovalloletes humides. 
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ACTIVITAT 7 

FITXES 

 

FITXA 1: Reconèixer el conill i la gallina 

 

 

Metodologia: 

Treurem la capsa dels animalets de la granja i entre tots els anirem exposant i dient quin és. 

Seguidament, la mestra presentarà la fitxa i farem una observació de la de mostra. “Quins 

animalets surten?”, “Quin soroll fan ?”,” Que mengen ?”... Un cop reconeguts i parlades les 

característiques que ja hem après, els localitzarem entre tots els animals de joguina que havíem 

exposat abans. En acabar, seurem a la cadira i amb la fitxa de cada nen al davant, i realitzaran 

la proposta que el llibre ens dóna. Pintarem els dos animalets que surten, cadascun d’un 

color, utilitzant ceres toves. El conill el pintarem gris clar, i la gallina de color marró. 

 

Recursos: 

• Joguines d’animals de la granja. 

• Fitxa de l’editorial. 

• Ceres. 

• Recurs humà: mestra i alumnes. 

Objectius de l’activitat: 

• Reconèixer alguns animals de la granja. 

• Relacionar onomatopeies amb animals. 

• Fomentar els hàbits de treball (atenció, comprensió, postura, tècnica, habilitat...) 
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FITXA 2: Muntar una titella d’una vaca i d’un porquet 

 

Objectius de l’activitat: 

• Identificar els colors de la vaca i del porc. 

• Desenvolupar la motricitat fina (pintar amb ceres i fer ditades). 

• Fomentar els hàbits de treball (atenció, comprensió, postura, tècnica, habilitat...) 

 

 

Recursos: 

• Recurs humà: mestra i alumnes 

• CD i reproductor 

• Fitxa de l’editorial 

• Ceres de color rosa 

• Pintura de dits negra 

• Pals de metge 

• Cola de barra 

 

Metodologia: 

Començarem aquesta sessió de treball fent l’audició de la cançó: “A la granja del meu oncle”. En 

acabar, intentarem identificar quins son els animals que hem escoltat. Al llibre, hi ha una fitxa amb les 

parts d’un porquet i una vaca, troquel·lades, per pintar-les i muntar una titella. Repartirem als 

alumnes el cos del porquet i una cera de color rosa, amb la qual ho pintaran. En acabar, repartirem 

el cos de la vaca, i farem ditades amb pintura negra per simular les taques. Seguidament, la 

mestra treurà les peces i les  enganxarà muntant l’animalet i enganxant un pal de metge per 

convertir-los en una titella. 
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FITXA 3: El tractor 

 

Objectius de l’activitat: 

• Conèixer i identificar els vehicles de transport i treball de la granja i algunes 

característiques. 

• Treballar l’atenció, audició i relació d’informació. 

• Recordar conceptes treballats anteriorment: color vermell i rodona. 

• Ampliar vocabulari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 

• Recurs humà: mestra i alumnes. 

• Imatges de vehicles. 

• Fitxa de l’editorial. 

• Ceres de color vermell. 

• Gomets rodons negres ( rodes). 

 

Metodologia: 

Presentarem les imatges de diferents vehicles ( tractor, cotxe, avió, carro, vaixell ) i parlem en 

grup. “Coneixem el nom?”, “sabem per on van?”, Escoltarem el soroll que fan... Seguidament 

explicarem quins són els vehicles que fan un treball a la granja; tractor i carro. Deixarem 

aquestes imatges exposades a la pissarra i presentarem la fitxa de l’editorial. Observem quin 

vehicle hi apareix, l’anomenem i parlem de com és, de si algú hi ha pujat alguna vegada, 

veurem que no està pintat i que ens conviden a fer-ho de color vermell. Identificarem el color 

vermell en la cera que utilitzarem i després, enganxarem  gomets  a  les  rodes,  les  quals,  

identificarem  que  són  rodones  com els gomets que donem, fent així, un recordatori de 

conceptes ja treballats. 
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FITXA 4: Ovelles dins del clos 

 

Objectius de l’activitat: 

• Treballar els conceptes espaials a dins / a fora. 

• Respectar les consignes d’un joc i el treball en grup. 

• Millorar la motricitat i l’habilitat motora i comprensiva. 

• Gaudir d’un joc dirigit. 

• Desenvolupar l’atenció i la capacitat auditiva. 

• Reconèixer animals: ovella, gos pastor. 

• Millorar la motricitat fina ( adhesius). 

 

Metodologia: 

Muntarem un joc psicomotriu per treballar el conceptes: a dins / a fora. Al terra de la sala 

polivalent farem un cercle gran amb cinta adhesiva i a dins hi seuran un grup d’alumnes. 

Dividirem el grup d’alumnes en dos. Els explicarem que ells seran ovelles i que el cercle que hi 

ha a terra és el clos. Quan la mestra toqui la campaneta, les ovelles aniran “a dins” del clos, i 

quan toqui el xiulet, les ovelles aniran “a fora” del clos. Explicarem els conceptes i mostrarem un 

exemple de com fer-ho. Una vegada que tots els alumnes hagin participat en el joc, tornarem a 

l’aula i cadascun a la seva cadira rebrà la fitxa de l’editorial per completar l’activitat. 

Observarem en la de mostra que apareix  un  clos  buit.  Els  explicarem  que,  “a dins” haurem  

d’enganxar els adhesius d’ovelles que repartirem i “a fora” enganxarem l’adhesiu del gos pastor, 

que és qui vigila a les ovelles. Repartirem el material i realitzarem la feina 

 

Recursos: 

• Sala polivalent i aula. 

• Recurs humà: mestra i alumnes. 

• Campaneta i xiulet. 

• Cinta adhesiva de color. 

• Fitxa de l’editorial. 

• Adhesius corresponents. 
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FITXA 5.: Treballem les famílies 

 

Objectius de l’activitat: 

• Repassar el noms dels animals i dels membres de cada família. 

• Iniciar-se en el desenvolupament del pensament lògic. 

• Agrupar elements. 

 

Metodologia: 

Farem una observació en grup del mural que vam fer amb la imatge d’una granja en gran i amb 

els dibuixos de cada membre de la família de diversos animals d’aquest entorn (cavalls, aus, 

conills, vaca, porc...). Repassarem els noms per recordar-los i presentarem la fitxa. Observarem 

a la de mostra que hi apareixen dos animals, “qui son?” ( ànec i porc) Explicarem que són les 

mares i que volen tenir al seu costat les seves cries. Haurem d’enganxar l’adhesiu de la cria 

corresponent al costat de cada mare. En acabar l’explicació, repartirem el material als alumnes i 

realitzaran la feina. 

 

Recursos: 

• El mural de les famílies dels animals de la granja que vam exposar dies enrere. 

• Recurs humà: mestra i alumnes. 

• Fitxa de l’editorial. 

• Adhesius corresponents 
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ACTIVITAT 8 

ANEM D’EXCURSIÓ A LA GRANJA 

 

Objectius de l’activitat: 

• Conèixer en viu una granja: els espais, els animals i les persones que hi viuen i 

treballen. 

• Realitzar i viure diverses activitats en l’entorn rural, un entorn diferent a l’escolar de 

cada dia. 

• Observar, experimentar i identificar tots els continguts que hem après en els treballs 

previs (grandària, so, olor que fan, com està cobert el cos, què ens aporten...), ara, 

amb animals vius. 

• Tocar, acaronar, interactuar amb els animals en les activitats, respectant-los a ells, a 

l’entorn i a totes les persones que hi som allà. 

• Gaudir i expressar emocions diverses que es produeixen al llarg de l’experiència 
(alegria, neguit, satisfacció, pors...). 

 

Metodologia: 

Amb l’objectiu de completar tot el projecte treballat sobre La Granja, una visita a una granja 

real serà la millor activitat per concloure’l. 

Visitarem un entorn rural, coneixerem als animals que hem treballat i coneixerem a les 

persones que hi viuen i treballen cuidant als animals. 

Visitarem diferents espais dins de la granja i realitzarem diferents activitats. Tot això, convivint 

amb respecte cap a l’entorn i entre nosaltres. Posant en pràctica els hàbits i rutines que 

realitzem cada dia però en un entorn excepcional (hàbits d’higiene, convivència, menjar, 

descans...). 

Així doncs, dies previs a la sortida, ens reunim en grup i presentem la “Sortida a la 

Granja”. Explicarem que donarem un paper a les famílies perquè “ens deixin” anar i on els 

direm que farem allà. Seguidament, explicarem als alumnes, que arribat el dia, 
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haurem de ser nens i nenes responsables i que es comporten bé. El dia de l’excursió anirem en 

ordre fins a l’autocar i pujarem esperant el nostre torn, seurem bé i cordats amb cinturó de 

seguretat, a partir d’aquí, gaudirem el trajecte. 

Un cop arribem a la granja, baixarem de l’autocar en ordre i farem dos grups per  arribar a 

l’entrada, on ens donen la benvinguda i ens indiquen l’espai destinat a esmorzar. Després de 

rentar mans i d’esmorzar, el senyor Granger es presenta i ens convida a acompanyar-lo “AL 

GRAN CORRAL “. Entrem en aquest corral protegit amb porta de tanca i ens col·locarem a tota 

la tanca de fusta que l’envolta. El senyor granger ens anirà presentant a l’animal que anirà 

sortint. Primer el traurà ell i l’observarem, aniran fent preguntes als alumnes i anirem identificant 

les característiques que hem treballat i veient que és, el que ens aporta aquest animal, quin so 

fa... Després de la presentació i observació, arriba el torn d’interactuar amb ell. En ordre i 

seguint les indicacions, acaronarem i tocarem els animals, munyirem una vaca, empaitarem 

porquets, ovelles i cabretes, jugarem amb ponis, i per veure i tocar, el cavall i l’ase, sortirem a 

la part de fora de la tanca per seguretat. 

Acabada l’activitat conjunta al corral, farem 3 grups amb els alumnes i cadascun anirà a 

realitzar una activitat diferent. Les activitats seran: 

• PASSEIG A CAVALL AMB MONITOR EN UN CIRCUIT, 

• JUGAR AMB ELS CONILLETS, 

• PASSEIG EN CARRO PER UN ALTRE CIRCUIT. 
 

Els tres grups aniran rotant conforme vagin acabant les activitats fins realitzar-les totes. Quan 

acabem aquestes activitats, ens reunirem tots una altra vegada i junts anirem a conèixer una 

altra zona de la granja: L’AVIRAM. Veurem els galls, les gallines, els pollets, els galls d’indi, els 

ànecs les oques i una estruç. Els observarem i seguirem les indicacions del granger i 

recordarem tot el que vam aprendre d’aquests animals sobre imatges. Ens ensenyaran 

diferents ous de diferents aus i veurem les diferències entre ells. El granger ens convidarà a 

acaronar una gallina i... “MÀGIA ha posat un ou!” Contents li cantarem la cançó del gall i la 

gallina com a regal. 

Ara ja es hora de preparar-nos per anar a dinar. Anirem al bany, ens rentarem mans i a taula. 

La cuinera de la granja ens prepara el dinar. En acabar, descansem una mica i anem cap a 

l’autocar que ens porta de tornada a l’escola. 

Al dia següent, a l’aula, en l’estona de reunió del grup, visualitzem les fotografies que hem fet i 

fem una “posada en comú” del que vam veure, vam viure, d’allò que ens va agradar, d’allò que 

ens feia por i així tanquem el projecte. 
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Recursos: 

• Autorització familiar. 

• El personal corresponent: Alumnes, mestres i ajudants de reforç. 

• Autocar. 

• La Granja pròpiament amb tot el que comporta. 
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IMATGES 
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Annexos 

Annex 1 

Benvolgudes famílies, 

Aquí els especifiquem com queden repartits els horaris d’atenció als alumnes de la llar 

d’infants en el període d’adaptació. 

Dies 5, 6 i 7 de setembre. 

Horari de 9:00 a 10:30 hores: la primera meitat de cada grup, per ordre alfabètic de 

llista. 

Horari de 10:30 a 12:00 hores: la segona meitat de cada grup, per ordre alfabètic de 

llista. 

Dia 8 de setembre. 

Horari de 9:00 a 12:00 hores: tots els grups 

sencers. Nom dels grups de la llar: 

P1: les piruletes. 

P2B: els gelats. 

P2A: els donuts. 

 

 

• Poden consultar els llistats de classe, a la zona informativa que trobaran a la sala de la llar 
d’infants. 

 

Atentament. 
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Annex 2 

 

 

Llar d’infants 1 anys 

 

 El material a continuació detallat romandrà a l’escola 

A continuació fem esment del material que els els nens i les nenes de P-1 hauran de 

dur durant els dies d’adaptació a l’escola. 

- 2 fotografies actuals de tamany carnet. 

- Una MUDA SENCERA: xandall, samarreta, mitjons i sabates, calces o calçotets 

i body. ( TOT MARCAT AMB EL NOM i dins d’una bossa de roba). 

- 1 capsa (de les rectangulars) gran de tovalloletes humides. 

- 1 paquet de bolquers i crema per les irritacions. 

- 1 tovallola mitjana, marcada amb el nom. 

- 1 tassa o got de plàstic amb nansa i aplicador. 

- Una bata de pintura amb la beta llarga cosida. 

- Un xumet (si fos necessari) dins d’una capseta 

 

El dia que es quedi a dinar: 

 

- 1 pitet. 

- 1 coixí petit amb una beta gran cosida. 

 

Diàriament: 

- Una bosseta de roba que inclogui l’agenda escolar i l’esmorzar adient. 

 

 

Molt important: Tot el material i les diverses peces de roba ( abrics, xandall, rebeques, 

etc.) hauran d’estar degudament marcades amb el nom de l’alumne en un lloc visible. 

Les peces de roba han de dur una cinta per penjar-les. 
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Llar d’infants 2 anys 

 El material a continuació detallat romandrà a l’escola 

A continuació fem esment del material que els els nens i les nenes de P-2 hauran de dur durant els 

dies d’adaptació a l’escola. 

- 2 fotografies actuals de tamany carnet. 

- Una MUDA SENCERA: xandall, samarreta, mitjons i sabates, calces o calçotets 

i body. ( TOT MARCAT AMB EL NOM i dins d’una bossa de roba). 

- 1 capsa (de les rectangulars) gran de tovalloletes humides. 

- 1 paquet de bolquers i crema per les irritacions. 

- 1 tovallola mitjana, marcada amb el nom. 

- 1 tassa o got de plàstic amb nansa i aplicador. 

- Una bata de pintura amb la beta llarga cosida. 

- Un xumet (si fos necessari) dins d’una capseta. 

 

El dia que es quedi a dinar: 

- 1 pitet. 

- 1 coixí petit amb una beta gran cosida. 

Diàriament: 

- Una bosseta de roba que inclogui l’agenda escolar i l’esmorzar adient. 

 

Molt important: Tot el material i les diverses peces de roba ( abrics, xandall, rebeques, etc.) 

hauran d’estar degudament marcades amb el nom de l’alumne en un lloc visible. Les peces de 

roba han de dur una cinta per penjar-les. 
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Curs 2017-2018 

DADES DE L’ALUMNE 

Curs i grup  ..................................... 

Cognoms................................................................... Nom................................... 

D.N.I. .................................................................................................................... 

Número de la targeta sanitària ............................................................................ 

 

DADES FAMILIARS 

Pare. Nom i cognom ........................................................................................... 

Professió .............................................................................................................. 

Mare. Nom i cognoms .......................................................................................... 

Professió .............................................................................................................. 

Nombre de germans ............................... Edats dels germans ........................... 

 

ALTRES DADES 

Domicili carrer ......................................................... Núm. ........... Pis .......... Porta......... 

Codi Postal .................................. Localitat ......................................................... 

Telèfons de contacte 

Comunicació amb el pare.  1. ......................................... (fix) 

2. ......................................... (mòbil) 

3. ......................................... (Treball) 

Comunicació amb la mare.  1. ......................................... (fix) 

2. ......................................... (mòbil) 

3. ......................................... (Treball) 

Telèfon de comunicació urgent ............................................................................ 

Nom de la persona de comunicació urgent ......................................................... 

Adreça de correu electrònic ................................................................................. 
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AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES DE L’ALUMNE/A 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i 

està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als 

pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i hi 

siguin clarament identificables. 

 

Dades de l’alumne/a i dels pares o tutors 

Nom i cognoms de l’alumne/a ......................................................................................................... 

Nom i cognoms del pare, la mare o tutor/a legal de l’alumne/a ...................................................... 

DNI o passaport del pare, la mare o tutor/a legal de l’alumne/a ..................................................... 

 

AUTORITZO: 

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats 

escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades 

en: 

- Pàgines web del centre, 

- Filmacions destinades a difusió pública no comercial, 

- Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu, 

- Presentacions digitals. 

 

Que el material elaborat pel meu fill/la meva filla pugui ser publicat en bloca i altres 

espais de comunicació pública amb finalitat educativa. 

 

Terrassa, ............... de .................. de 20 ........... 

 

Signatura del pare o de la mare o del tutor/tutora de l’alumne/a 

 

NOTA. Aquesta autorització es mantindrà vigent durant tota l’escolarització de l’alumne/a. En cas que 

vulguin modificar la seva decisió, caldrà que ho comuniquin a direcció. 
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Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal, l’informem que les dades dels alumnes i dels seus representants legals seran 

incorporades en fitxers de titularitat de LICEO EGARA S.A., per al correcte desenvolupament del 

procés d’inscripció i de la docència en aquest centre. Les dades seran comunicades a les 

Administracions Públiques que hagin d’accedir-hi per motius legals. 

 

En el cas que durant el procediment d’inscripció o una vegada procedida a la matriculació es 

recollissin dades de salut per al desenvolupament de les finalitats docents, vostè autoritza al centre 

per al tractament d’aquest tipus de dades. Així mateix l’informem que el titular de les dades, si 

escau, el seu representant legal, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, a Carretera de Castellar, 

126 CP 08222 de Terrassa, o bé compareixent-hi de forma personal. 

 

 

Terrassa, ............. de ................................................ de 201..... 

 

 

 

Signatura del pare o de la mare o del tutor/a de l’alumne/a. 

 

 

 

 

 

NOTA: Totes les autoritzacions signades en aquest curs acadèmic es mantindran 

vigents fina a la finalització de l’escolarització de l’alumne en el nostre centre. En cas 

de que vulguin rectificar la seva decisió, caldrà que ho comuniquin a la direcció. 

 

 

Atentament. 
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Annex 3 

 



Projecte Educatiu de Centre  La Llar - Liceo Egara  

 

53 

 

Espais generals de la Llar d’Infants 
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Sala Polivalent. Racons 
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Racons de construccions, lectura i cuina. 

 



PEC Llar d’Infants Liceo Egara 

 

 

56 

 

QÜESTIONARI PER A LA CLASSE DE P-1 

 

Annex 4 

 

 

 

 

Nom i cognoms del nen/a .................................................................................................. 

Data de naixement .............................................................................................................. 

 

Hàbits i rutines en el menjar 

Comença a menjar alguna cosa sol/a? ................................................................................ 

Continuareu alletant al vostre fill/a quan vingui a la llar? .................................................. 
Acostuma a tenir gana? ....................................  

Mastega? ................................................. 

Què menja?  ....................................................................................  

Li doneu biberons? ............................................  

Li tritureu el menjar? ............................. 

Quin és el seu horari pel menjar, aproximadament? 

Matí ......................   Migdia ......................   Tarda ...................... Vespre ........................ 

Hi ha algun aliment que no toleri o li faci mal? ................................................................. 

Menja sol, o alhora que vosaltres? ...................................................................................... 

 

Hàbits i rutines en el dormir 

Li costa adormir-se? ..................................  

Fa servir el xumet per dormir? ...................... 

Fa servir el xumet en altres situacions? .............................................................................. 

Necessita alguna altra cosa per dormir? (passejar-lo, una joguina, un 

peluix...)....................................................................................................................... 

Es desperta amb freqüència? .....................  

Dorm sol? ....................................................... A quines hores dorm? 

Matí ...................... Migdia ...................... Tarda ...................... Vespre ........................ 
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Hàbits i rutines en el joc 

Què fa quan està a casa? (veu dibuixos, juga...) ................................................................. 

S’entretén sol/a o necessita d’algú? ................................................................................. 

Quin tipus de joc prefereix? (tranquil, mogut...) ................................................................ 

Quines joguines utilitza més? ............................................................................................. 

 

 Control d’esfínters 

Quina és la freqüència de les deposicions? ......................................................  

Com són? ...................................................................................................................... 

Té alguna peculiaritat? ....................................................................................................... 

Li agrada que el canviïn? .................................................................................................... 

 

Sociabilitat 

Té relació amb altres nens/es? ...................................................................................... 

Teniu molt o poc contacte amb el nen/a? (per motius laborals, per exemple) .................  

Quanta estona el veieu cadascú de vosaltres? ................................................................  

Té germans? .............. Quants? ..................  

Quina posició ocupa ell/a? (gran/mitjà/petit)................................................  

Té bona relació amb ell/a? ............................................... 

Hi ha alguna altra persona que estigui amb ell/a? .............................................................. 

Plora sovint? ....................  

Té por d’alguna cosa? ............................................................... 

 

Observacions que cal que tinguem en compte................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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QÜESTIONARI PER A LA CLASSE DE P-2 

 

Nom i cognoms del nen/a .................................................................................................. 

Data de naixement .............................................................................................................. 

Hàbits i rutines en el menjar 

Comença a menjar alguna cosa sol/a? ................................................................................ 

Continuareu alletant al vostre fill/a quan vingui a la llar? .................................................. 
Acostuma a tenir gana? ....................................  

Mastega? ................................................. 

Què menja? ...........................................................................................................  

Li doneu biberons? ............................................ Li tritureu el menjar? ............................. 

Quin és el seu horari pel menjar, aproximadament? 

Matí ......................   Migdia ......................   Tarda ...................... Vespre ........................ 

Hi ha algun aliment que no toleri o li faci mal? ................................................................. 

Menja sol o alhora que vosaltres? ...................................................................................... 

Hàbits i rutines en el dormir 

Li costa adormir-se? .................................. Fa servir el xumet per dormir? ...................... 

Fa servir el xumet en altres situacions? .............................................................................. 

Necessita alguna altra cosa per dormir? (passejar-lo, una joguina, un peluix...) 

........................................................................................................................................... 

Es desperta amb freqüència? ..................... Dorm sol? ....................................................... 

A quines hores dorm? 

Matí ...................... Migdia ...................... Tarda ...................... Vespre ........................ 

Hàbits i rutines en el joc 

Què fa quan està a casa? (veu dibuixos, juga...) ................................................................. 

S’entretén sol/a o necessita d’algú? ................................................................................. 

Quin tipus de joc prefereix? (tranquil, mogut...) ................................................................ 

Quines joguines utilitza més? ............................................................................................. 
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 Control d’esfínters 

Demana el pipí i la caca? .................................................................................................... 

Se li escapa alguna vegada? ................................................................................................ 

Va sol/a al vàter? ....................................Va a la gibrella?.................................................. 

El pipí el fa dret o assegut? (en els nens) ........................................................................... 

A quines hores acostuma a fer caca? .................................................................................. 

Sociabilitat 

Té relació amb altres nens/es? ............................................................................................ 

Teniu molt o poc contacte amb el nen/a? (per motius laborals, per exemple) 

......................................................................................................................................  

Quanta estona el veieu cadascú de vosaltres?.............................................................. 

Té germans? .............. Quants? ..................  

Quina posició ocupa ell/a? (gran/mitjà/petit)................................................  

Té bona relació amb ell/a? ............................................... 

Hi ha alguna altra persona que estigui amb ell/a? .............................................................. 

Plora sovint? .................... té por d’alguna cosa? ............................................................... 

Motricitat 

Parla molt o poc a casa? ..................................................................................................... 

Parla bé? ...............................  

Té alguna dificultat en la pronúncia o algun altre problema relacionat amb el llenguatge? 

 .......................................................................................................................................... 

Observacions que cal que tinguem en compte................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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Annex 5 

FULL D’ENTREVISTA TUTORIAL 

 

Nom de l’alumne/a: 

Curs i grup: Data: 

Entrevista proposada per: Assistents: 

 

Motiu de l’entrevista: 

Observacions: 

 

Acords i/o conclusions: 

 

Signatura del tutor/a 


