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1. INTRODUCCIÓ
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document que defineix la manera de
visualitzar la tasca educativa i el funcionament de la llar d’infants Patufet. Aquest
document està en constant evolució ja que la realitat que ens envolta sempre està en
transformació i patint canvis consecutius.
Aquest projecte conté els principis i objectius fonamentals que orienten la intervenció
educativa de tots els membres de la unitat escolar.
La llar d’infants Patufet és un servei educatiu per a la primera infància que el municipi
posa a disposició a les seves famílies, per acollir els seus fills/es de 4 mesos a 3 anys.
Es vol donar als seus ciutadans/es més petits/es l’oportunitat de rebre una educació
rica i estimulant que els ajudi en el seu desenvolupament integral, en un ambient
adequat a les seves necessitats i en contacte amb altres nens i nenes, comptant en tot
moment amb la col·laboració i participació de la família.
Els tres primers anys de vida dels infants són molt importants per al correcte
desenvolupament d’aquests i per tant cal proporcionar als infants aquelles situacions
educatives que els permetin:
- el descobriment i creixement personal,
- la formació d’una pròpia imatge d’ells mateixos,
- la possibilitat de relacionar-se amb els iguals i amb els adults a través dels
diferents llenguatges,
- l’observació i descoberta del seu entorn més proper,
- l’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixen la seva
autonomia personal
- i la seva integració a la societat.
Així doncs, en aquest projecte educatiu que es presenta a continuació s’ha donat força
especialment a les necessitats bàsiques biològiques, psicològiques, afectives,
intel·lectuals, recreatives i socials dels infants. També es planteja una correcte interacció
entre els pares i l’escola, ja que és essencial que hi hagi una educació compartida entre
la família i el context escolar, per donar-li al nen/a la seguretat necessària per al seva
estabilitat emocional i el seu creixement personal.
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El Projecte educatiu de centre ha de contemplar mesures que permetin superar les
desigualtats socials, potenciant les capacitats de cada infant. Es respecten les
diferències de cadascun dels infants.
El currículum serà flexible per permetre les concrecions individuals ajustades a les
característiques i ritmes d’aprenentatge de cada nen. La pràctica educativa s’haurà
d’organitzar tenint en compte els elements bàsics de la pedagogia de la diversitat, que
són: la flexibilització en l’organització, en els objectius, diversificació de situacions
d’aprenentatge, de materials, entre d’altres.

2. OBJECTIUS DEL CENTRE
Els canvis que experimenten els/les nens/es durant els primers ants de vida fan que
sigui imprescindible conèixer les corrents evolutives més importants, per poder afavorir
el desenvolupament i l’aprenentatge del petits.
Tota llar d’infants té la triple funció d’oferir:
• un context educatiu i de desenvolupament per als infants,
• un servei per a les famílies que consideren que és important per al
desenvolupament del seu infant o bé que no poden ocupar-se dels fills i filles
part del dia perquè el pare i la mare treballen,
• i un suport per als pares i mares en l’educació dels fills.
De manera resumida des de la llar d’infants Patufet es pretén:
§

Atendre a les necessitats bàsiques d’higiene, alimentació, descans, relació i

moviment.
§

Treballar per aconseguir un desenvolupament global de totes les capacitats

dels infants, afavorint el desenvolupament de cada infant a nivell emocional,
cognitiu, social i psicomotriu.
§

Fomentar l’adquisició dels hàbits positius; iniciativa, ordre i responsabilitats

mitjançant el joc i les activitats programades i proporcionar els instruments
necessaris per la seva autonomia personal.
§

Respectar les característiques individuals de cadascú, atenent a la diversitat.

§

Promoure la màxima cooperació entre família-escola per aconseguir un bon

clima.
§

Potenciar el coneixement del seu entorn més immediat a partir de

l’observació, la manipulació i l’experimentació per ampliar la descoberta social,
cultural i natural.
§

Crear un ambient motivador on el/la nen/a es pugui expressar en els
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diferents llenguatges, ja sigui verbal, musical, matemàtic, plàstic i corporal.
§

Mantenir un nivell de formació permanent per tal d’oferir un servei de qualitat

i que respongui a les necessitats reals de totes les parts implicades.
L’objectiu principal del centre és potenciar el desenvolupament dels infants des dels
primers mesos de vida i en tots els seus àmbits (físic, emocional, cognitiu, relacional
i comunicatiu), i al mateix temps s’atén a les necessitats bàsiques dels petits afavorint
la seva pròpia autonomia.

3.

ANÀLISI DEL CONTEXT

3.1.

MARC LEGAL

Dues són les lleis principals que formen el marc legal de la llar d’infants municipal Patufet
que són les següents:
-

La LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació

El propòsit de la Llei d'educació és facilitar el marc institucional estable i adequat per a
la millora sistemàtica de la qualitat del sistema educatiu català. No pretén canviar
novament l'ordenació educativa, sinó possibilitar que l'acció educativa es desenvolupi
en un marc que estimuli la innovació i consolidi les bones pràctiques.
La Llei pretén que la pràctica educativa respongui millor a la diversitat dels alumnes
catalans, de manera que la institució escolar de Catalunya pugui adoptar en tot moment
mesures concretes per a satisfer les situacions que presenta una societat complexa i
canviant com la del segle xxi. Per fer-ho, la Llei desenvolupa les competències
exclusives i compartides que en matèria educativa confereix l'Estatut a la Generalitat de
Catalunya per a singularitzar el sistema educatiu català, millorar-ne la qualitat i dotar-lo
de l'estabilitat necessària per a assolir els seus objectius.
-

La LOE, la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

El nou Estatut d’Autonomia indica que en aquest primer cicle la Generalitat disposa de
competències exclusives respecte els continguts educatius i la regulació dels centres,
la definició de les plantilles del professorat i de les titulacions i especialitzacions de la
resta del professorat. Tanmateix l’Estatut atorga als poders locals competències pròpies
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en la planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil.
La LOE subratlla que l’educació infantil constitueix una etapa amb identitat pròpia que
atén nens i nenes de fins a sis anys. Cal destacar tres trets rellevants que marca la LOE
sobre el primer cicle de l’educació infantil:
§ la naturalesa educativa del cicle,
§ les administracions públiques han de promoure un increment progressiu de l’oferta
de places i s’han de responsabilitzar de la seva coordinació
§ i el paper destacat de les administracions locals en aquest tram
A més d’aquests dos grans referents, la normativa del primer cicle d’educació infantil es
basa en els següents decrets:
§ Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula el primer cicle d’educació infantil i els
requisits dels centres. L’objectiu d’aquest decret és protegir els drets de l’infant
a través de la regulació del primer cicle d’educació infantil, tot establint les
competències educatives a assolir, les finalitats i els principis d’aquest cicle,
entre els quals s’incorpora la llengua de l’ensenyament, d’acord amb l’article de
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.Es regulen també les
condicions relatives als professionals i als espais per impartir aquest cicle.
§ Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de
l’educació infantil. S’estableixen els objectius i els continguts a desenvolupar en
cada àrea, els quals, juntament amb les previsions del Decret 181/2008, de 9 de
setembre, pel qual s’estableix l’ordenació́ dels ensenyaments del segon cicle de
l’educació́ infantil, complementen l’ordenament de l’etapa de l’educació́ infantil.
Els aprenentatges que fan els infants s’han de plantejar sempre des d’una
perspectiva de globalitat per tal que es puguin assolir les capacitats que es
preveuen amb voluntat de continuïtat en els dos cicles de l’etapa.

3.2.

CONTEXT FÍSIC

La llar d’infants Patufet es troba situada al municipi de Vilallonga del Camp, població del
Tarragonès. El centre educatiu infantil es troba situada a l’Avinguda Verge del Roser,
s/n.
Per mostrar una situació visual, tot seguit es reflexa un mapa detallat:
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3.3.

SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I CULTURAL

El nivell soci-econòmic de les famílies del municipi de Vilallonga del Camp podem
definir-lo com a mitjà. A més, el sector de treball d’aquestes és majoritàriament la
indústria.
A grans trets, el tipus d’habitatge més nombrós és la casa particular, tot i això,
actualment hi ha hagut un gran augment de blocs de pisos en els últims anys i degut a
aquest canvi hi ha un augment de la natalitat durant els últims 5 anys.
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Els centres culturals que podem trobar a Vilallonga, en relació a la llar, és la Biblioteca
Municipal Josep Trenchs, on els infants poden gaudir d’activitats tots els divendres.

4.

4.1.

TRETS D’IDENTITAT

ELS INFANTS

En els primers anys de vida dels infants s’han de desenvolupar i potenciar una sèrie
d’habilitats per tot el seu desenvolupament. Els nens i nenes es van enriquint i construint
la seva pròpia personalitat i manera de ser a partir de les experiències que mantenen
amb la família, amb els iguals, amb els adults, amb l’entorn escolar,... i són aquestes
experiències que condicionaran el seu creixement personal.
El medi escolar és un entorn on el nen podrà rebre diferents estímuls que l’ajudaran a
créixer, i a madurar en cert grau.
Les relacions interpersonals dels infants amb els adults són la primera forma de relació
humana i resulten imprescindibles pel seu creixement. Les relacions que primerament
estableixen són amb els seus cuidadors, mare i pare. Més endavant, quan comencen a
anar a l’escola bressol els infants van descobrint que formen part d’un petit grup, però
la seva integració l’anirà aconseguint a mesura que tingui satisfetes les seves
necessitats biològiques, afectives i emocionals bàsiques.
A l’escola infantil, l’educadora és el punt de referència afectiu de les interaccions que
s’estableixen amb els infants i és qui ha de tenir el tracte individualitzat amb els nens i
nenes per ajudar-los a que siguin capaços d’expressar els seus desitjos o necessitats i
desenvolupar les seves capacitats. Ella en tot moment ha de ser capaç de captar cada
una de les seves demandes dels petits i ha d’intentar satisfer-les. Aquest clima
d’afectivitat transmet als nens la seguretat necessària per avançar cap a l’adquisició de
l’autonomia personal de cada un d’ells.

4.2. LA LLENGUA DE COMUNICACIÓ
La llar d’infants Patufet, d’acord amb el que estableix el Departament d’Educació, empra
l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular.
Des del centre educatiu es creu important conèixer la llengua catalana, on cadascuna
de les activitats que es realitzen es fan per mitjà d’aquesta llengua amb el fi de que els
infants comencin a familiaritzar-se i que paulatinament en vagin fent un ús més extens.
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Cal dir que en el cas de les famílies nouvingudes s’intenta la introducció d’aquesta
llengua de manera gradual per tal de garantir una millor adaptació tant per part de la
família com del propi infant. Però en tot moment es respecten els drets lingüístics de
cada infant.

4.3.

LA RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES I LA SEVA
PARTICIPACIÓ

La família és el pilar fonamental dels infants, i és per aquest motiu que en tot moment hi
han les portes obertes per mantenir un diàleg amb elles. S’intenta establir una relació
còmoda de comunicació i confiança on estan presents els valors del diàleg i del
respecte. L’educació és una tasca compartida entre pares, mares i educadores.
Durant el procés de preinscripció i matrícula es realitza una jornada de portes obertes a
totes les famílies interessades en portar el seu fill/a, on s’ensenya el centre i la seva
organització..
Es convocarà a totes les famílies a una reunió a començament de curs per a explicar
els objectius educatius, la programació general del centre i el funcionament
d’aquest.També es realitza una entrevista personal amb els familiars de l’infant per
poder obtenir dades desconegudes i importants per l’educadora, i també per resoldre
dubtes a les famílies de quelcom relacionat amb el funcionament del curs. (Veure Annex
1)
Durant el segon semestre es durà a terme una segona entrevista amb la família de
l’infant per veure la progressió de l’infant a l’escola i aclarir dubtes i inquietuds dels
pares.
En acabar el curs, cada educadora farà un informe valorant el procés evolutiu de cada
nen o nena. Aquest informe anirà recolzat d’una entrevista amb els pares per tal
d’explicar i valorar conjuntament els aspectes més rellevants en l’evolució del seu fill o
filla i el contingut d’aquest informe. (Veure Annex 2)
Cal dir que sempre que els pares vulguin podran concertar amb antelació entrevistes
amb l'educadora corresponent quan hi hagi un motiu que ho faci necessari.
Els principals canals de comunicació per a la transmissió d’informació són les agendes
personals de cada infant, i les circulars per informar de les diverses activitats i sortides.
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En portar i/o recollir els infants, els pares podran intercanviar algunes impressions amb
les educadores, amb la finalitat de tenir un contacte directe que permeti una continuïtat
entre el món familiar i el món escolar.
Les propostes més recents que fem de participació amb les famílies són principalment
tres:
- Àlbum de la família. Cada aula té un àlbum de la família, on els pares han de
prendre a casa un cap de setmana i enganxar fotografies dels membres de la
família i indicar qui són. Aquest àlbum l’anem treballant amb els infants a l’aula.
- Àlbum de la mascota. Cada aula té una mascota (ninot de peluix), on els nens
prenen a casa un cap de setmana i realitzen diferents activitats amb ells. Han de
fer fotografies amb aquesta i explicar què han fet amb elles. També ho treballem
a l’aula.
- Activitat “Els pares venen a la llar”.A partir del tercer trimestre realitzem una
activitat en la que les famílies poden venir a la llar a realitzar alguna activitat
motivadora per als infants, com pot ser: cantar cançons, fer manualitats, explicar
contes,....
És evident que les relacions entre la família i l’escola són una condició indispensable
per afavorir el procés educatiu dels infants.

4.4.

LA RELACIÓ AMB L’ENTORN

Les llars d’infants són centres educatius amb voluntat d’estar obertes al medi que les
envolta, tant el més proper, com potenciant la seva participació en comunitat.
Aquesta acció es fa realitat a través de la relació i col·laboració amb altres institucions
educatives, centres d’atenció a la primera infància i mitjançant la participació de les
famílies en la vida escolar i de la institució.
A la nostra escola, els nens de l’últim curs (p2), realitzen moltes sortides al llarg del curs,
en les quals visitem diferents racons del nostre municipi. També tenim un estret lligam
amb el CEIP Pere Virgili, on anem a veure el seu carnestoltes, veiem una representació
teatral de Sant Jordi,... (Veure Annex 3)

4.5.

LÍNIA METODOLÒGICA

L’equip educatiu es planteja l’educació dels nens i nenes a través d’un aprenentatge
significatiu, que permet conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat. Aquesta és
una visió pedagògica constructivista, on l’infant és el subjecte del seu aprenentatge.
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La tasca principal de l’escola és facilitar els recursos i dinamitzar processos, amb una
actitud oberta i treball en equip, per oferir als infants confiança i coherència educativa,
valorant les capacitats de tots i cadascun d’ells.
Es considera la vida quotidiana del centre com l’eix organitzador de l’acció educativa,
satisfent les necessitats vitals d’aquestes edats, dins d’un ambient ric i estimulant que
convidi a desenvolupar les seves capacitats d’actuar i descobrir el món que els envolta,
assolint poc a poc nivells més grans d’autonomia i independència respecte els adults.

4.5.1. ÀREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS
ALTRES
Es potencia la manifestació de les pròpies necessitats com la gana, la set, el pipi, l’afecte
i comprensió o demanar ajut a l’educadora.
Cal aconseguir un ritme d’alimentació i de la son diari que sigui un hàbit adquirit i
normalitzat. Segons les edats dels nens es treballarà l’utilitzar correctament els estris de
menjar i a col·laborar activament en els hàbits de neteja personal i en la mida de les
seves possibilitats els mes grans a vestir-se i desvestir-se.
També serà una funció primordial el reconèixer els objectes i materials que es manipulen
i s’observen i el desplaçar-se de diverses formes i experimentar direccions tot llençant
pilotes. Coordinar ambdues mans i iniciar-se lliurament en el joc simbòlic.
Identificar el propi cos és una de les funcions fonamentals de la descoberta d’un mateix,
per tant, treballarem les funcions dels sentits i algunes parts del cos, també a situar-se
en l’espai, tenint com a referència el propi cos. Serà un objectiu important el controlar
els esfínters, d’una manera normalitzada.

4.5.2. ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN
En aquesta àrea es treballarà el coneixement de les normes de convivència, adquirint
l’hàbit de centrar l’atenció i mantenint-la durant un cert temps. Hauran de participar a
l’hora de recollir materials i joguines i a mantenir la classe neta i ordenada, per tant,
participaran a habituar-se a tenir cura dels elements de l’entorn que tenen a l’abast, i al
mateix temps de fer-los servir correctament. Saber esperar un cert temps mentre
l’educadora atén a altres companys, i a iniciar-se a compartir joguines, objectes, l’espai
i el joc. També reconèixer alguns animals i recordar què són i què fan. També crearan
construccions amb peces.
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4.5.3. ÀREA 3: COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
Aquest apartat es divideix en quatre tipus:
ü Llenguatge verbal: es tracta d’entendre i comprendre els educadors i als
companys, per mitja del llenguatge oral, en situacions conegudes i/o significatives,
anomenar-los correctament i mantenir l’atenció i escoltar una explicació, un
conte...Treballarem

el

progressar

en

les

sevesexpressions

orals,

també

exterioritzant emocions, sentiments, preferències i interessos per mitja de l’activitat
corporal i/o l’expressió oral.
Millorarem, dia a dia, la participació dels infants en els diàlegs dirigits per els
educadors, treballant la frase.
ü Llenguatge musical: experimentaran auditivament so/silenci, i reconeixeran
cançons i ritmes coneguts. Reproducció mitjançant la veu, el cos i els moviments,
cançons i danses, a l’hora que fomentarem el gaudir i participar de les activitats
musicals. Els infants hauran d’esser capaços de fer i escoltar sons produïts per ells
mateixos amb instruments musicals.
ü Llenguatge plàstic: experimentaran les sensacions que produeixen les diferents
propietats dels materials per mitjà de la vista i el tacte, i descobriran en llibres
d’imatges, o contes, objectes i/o situacions. També treballarem la manipulació lliure
de diferents materials i estris, fer gargots, estripar paper, arrugar, guixos, pasta de
modelar, tot i aconseguint una bona coordinació vista-mà, passant del gargot
incontrolat a l’inici de formes concretes. Incidirem en l’aprenentatge de la utilització
correcte d’eines del llenguatge plàstic (llapis, guix, pinzells, dit i punxo).
ü Llenguatge matemàtic: manipulació d’objectes mirant, parlant, ensumant,
prement, tastant, per a descobrir els aspectes qualitatius. El treball consisteix també
en classificar els objectes en funció dels aspectes qualitatius (duresa, forma, color,
mida...) Caldrà reconèixer els tres colors bàsics en els diferents objectes i materials,
i també, el cercle, el quadrat i la creu. Classificarem materials i objectes en funció
d’un aspecte qualitatiu, i treballarem seriar elements on s’alteri un atribut.

13

4.6.

EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ

El procés d’adaptació és el període en el qual el nen/a comença a anar a l’escola.
L’adaptació és un procés individual que es viu, manifesta i evoluciona de forma diferent
en cada persona. Per alguns infants els hi suposa un gran esforç i un determinat temps.
Els infants, que són els que viuen els canvis més importants d’aquesta situació, han
d’acceptar la separació de les persones i l’ambient que els és conegut i han d’entrar en
una nova realitat formada per espais, ambients, materials, persones, ritmes, sorolls
nous, etc. i que varia segons l’edat del nen/a.
Els pares també han d’acceptar la separació del seu fill i l’aparició d’unes persones,
sovint noves per a ells, amb les que hauran de compartir la relació afectiva que ells hi
mantenen, a més del canvi d’organització familiar i horària que implica l’anada del seu
fill a l’escola bressol.
És recomanable establir un marge d’unes setmanes a la família per a realitzar un
acomiadament més afectiu, per a que els nens entenguin que els seus progenitors
tornaran a buscar-lo al cap d’unes hores i no s’oblidaran d’ell. A partir d’aquest marge
els acomiadaments hauran de ser més curts, suaus i agradables, fins al punt d’arribar
al moment en que l’acomiadament no suposa ni representi una dificultat en la vida de
l’infant.
És molt important destacar que en aquest procés d’adaptabilitat no comenci a treure els
bolquers, xumet,... ja que això crearà moltes novetats per a ell i li produirà angoixa.
Durant aquest període el nen es pot acompanyar d’aquell objecte personal que actua
de lligam amb la seva realitat coneguda. El contacte previ amb els pares és fonamental
per incidir en el procés d’adaptació dels infants ja que en la mesura que ells viuen la
nova situació positivament, ajuden al seu fill/a traspassant-li tranquil·litat i confiança, a
través de les entrevistes personals i les reunions d’aula.

4.7.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE
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4.7.1. SITUACIONS QUOTIDIANES
Les situacions quotidianes són aquelles que marquen el ritme diari de cada infant i estan
relacionades amb les necessitats bàsiques i les de caràcter biològic o amb moments
especials del dia.
Es donen dins un marc estable d’interacció repetitiu i limitat, per tal que els infants
adquireixin sensacions i percepcions del seu entorn i de la relació que estableix amb les
persones que tenen cura d’ell i que atenen a les seves demandes.
A través d’aquestes situacions quotidianes que viu construeix les primeres
representacions mentals que comparteix amb l’adult. Li permeten anticipar-se, conèixer
les expectatives sobre la seva actuació i la dels altres, aprendre accions i poder prendre
la iniciativa i en definitiva fer un gran avanç cap a ala seva pròpia autonomia.

4.7.2. ACTIVITATS PROPOSADES PER L’EDUCADORA
Les activitats que proposa l’educadora es poden desenvolupar de manera col·lectiva,
individual o en petits grups. L’educadora en tot moment pot intervenir de forma directa
afavorint en el procés d’ensenyament-aprenentatge, ja que ella és qui aporta els
coneixements perquè això es doni. També pot intervenir de forma indirecta creant les
condicions favorables. En aquest cas facilita el material, condiciona el lloc i preveu el
temps en que es pot transcórrer.
L’educadora en tot moment segueix una temporalització, programada amb anterioritat, i
una programació (unitats didàctiques) amb horaris establerts.
PROGRAMACIÓ ANUAL 2-3 ANYS
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL
ADAPTACIÓ

TARDOR

HÀBITS I RUTINES
PSICOMOTRICITAT
HIVERN

PRIMAVERA

ESTIU

PROGRAMACIÓ ANUAL 1-2 ANYS
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL
ADAPTACIÓ
HÀBITS I RUTINES
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PSICOMOTRICITAT
SENTITS
PROGRAMACIÓ ANUAL 4M-1 ANY
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL
ADAPTACIÓ
HÀBITS I RUTINES
PSICOMOTRICITAT
SENTITS
L’horari setmanal que seguim és el següent:

4.7.3. FESTES I TRADICIONS
Les festes populars es celebraran a la llar d’infants perquè són una expressió de la
cultura catalana. Les escoles han de contribuir a la recuperació i al fiançament de la
nostra cultura tradicional i popular mitjançant la programació d’activitats i vivències dels
costums.
Normalment les celebracions que es fan són la culminació d’un treball pedagògic previ
que coincideix amb l’acabament d’un trimestre i/o amb un canvi del cicle de la natura.
Les activitats que es programen tant abans com després de la festa estan pensades pel
nivell de desenvolupament en què es troben els infants i s’adapten al moment en què
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tenen lloc. Tenen també l’objectiu de possibilitar la comunicació i l’expressió col·lectiva
entre els infants de l’escola.
Les festes que es celebren a l’escola són:
•

Castanyada (lligada a la tardor)

•

Nadal (lligat a l’hivern)

•

Carnestoltes

•

Sant Jordi (lligat a la primavera)

•

Fi de Curs (lligat a l’estiu)

En el cas que es programés alguna festa no esmentada anteriorment, s’informaria als
pares dels infants a través d’una circular i correu electrònic per tal de mantenir-los
informats amb previ avís.

4.8.

OBSERVACIÓ I AVALUACIÓ

L’observació és un instrument bàsic sobretot pel que fa al seguiment de l’evolució
dels infants d’aquestes edats, i és necessària per observar els processos evolutius,
afectius i d’ensenyament-aprenentatge.
La reflexió i la descripció de l’observació dóna lloc a un millor coneixement per tal de
proposar accions i intervencions educatives ajustades a les necessitats de cada
moment.
La documentació sistematitzada de les propostes i de les activitats que les nenes i els
nens realitzen a l’escola bressol constitueix una part molt important de la nostra tasca
educativa. Les experiències que puguin ser recollides en imatges ens possibilitaran dur
a terme una anàlisi i una avaluació continuada de cada infant, de la qualitat de les
propostes realitzades i de l’actitud de l’educador/a.

Les dades que s’obtenen a través de mecanismes enregistrats o simplement de la
visualització de l’educadora serveixen per conèixer el procés de desenvolupament i
aprenentatge de cada infant i del grup en general. Sempre tenim en compte la
individualitat de cada nen i nena.
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Així mateix també s’observen i s’avaluen, en funció dels objectius que prèviament que
s’han fixat, les activitats que es porten a terme a les aules i es reflexiona sobre el treball
de l’educadora. Això permet modificar les actituds, adaptar les estratègies, millorar el
medi en el qual interacciona l’infant i aportar nous recursos que poden transformar
l’organització.
Així doncs, de manera trimestral passem unes pautes d’observació per a cada nen/a,
per veure el transcurs de cada nen i si hi ha algun tipus de mancances i dificultats en
l’aprenentatge i/o desenvolupament. (Veure Annex 4)

4.9.

COEDUCACIÓ

A la llar d’infants Patufet es potenciarà tot allò que impliqui la igualtat de l’home i la
dona, i es proporcionarà als infants un marc de relació de caire no sexista d’una manera
natural i normalitzada amb els jocs/joguines/activitats.
D’acord amb la igualtat de drets i la no discriminació de l’activitat educativa, l’educació
que s’imparteix als nens i nenes serà igual i es desenvoluparà en un marc de
coeducació.
El nostre procés d’ensenyament – aprenentatge està basat en un model que agrupa els
aspectes positius que configuren els dos sexes per tal que els infants siguin valorats per
si mateixos i sense que se sentin condicionats pel fet de ser nen o nena.

4.10. CONFESSIONALITAT
S’assumeix una postura de respecte a totes les religions i de no adoctrinament de cap
d’elles en concret. Aquest és un centre obert a tota la població, per tant, es declara
dedicat a la formació integra dels nens i nenes al marge de qualsevol ideologia o
creença.
Per estar tots els infants amb les mateixes condicions, i no potenciar una religió més
que una altra, la llar d’infants és laica, és a dir, no manté un lligam amb cap religió en
especial.

4.11. INTEGRACIÓ DELS INFANTS AMB NECESSITATS
EDUCATIVES ESPECIALS
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El Projecte educatiu de centre ha de contemplar mesures que permetin superar les
desigualtats socials, potenciant les capacitats de cada infant. Es respecten les
diferències de cadascun dels infants.
El currículum serà flexible per permetre les concrecions individuals ajustades a les
característiques i ritmes d’aprenentatge de cada nen. La pràctica educativa s’haurà
d’organitzar tenint en compte els elements bàsics de la pedagogia de la diversitat, que
són: la flexibilització en l’organització, en els objectius, diversificació de situacions
d’aprenentatge, de materials, entre d’altres.
La llar d’infants Patufet també es centra en la integració dels nens i nenes amb dificultats
que requereixen una educació especial, a través de la integració d’aquests infants a la
vida escolar i social, ja que és un principi educatiu.
Quan es parla de nee estem parlant d’infants amb dèficits sensorials, motors, amb
deficiències mentals, o amb trastorns lligats a la conducta o a les relacions socials.
En el moment que es doni un cas d’aquestes característiques s’analitzarà i s’estudiarà
detingudament per l’equip educador, l’EAP i els pares o tutors conjuntament. A principis
de curs es dóna a les famílies una autorització perquè els professionals puguin fer una
observació a l’aula. (Veure Annex 5)
Pel tractament d’aquestes necessitats hi ha l’EAP, que són equips d'assessorament i
orientació psicopedagògica (EAP) i són serveis educatius que donen suport al
professorat dels centres docents per tal d'oferir la resposta educativa més adequada al
conjunt de l'alumnat, especialment aquell que presenta disminucions o més dificultats
en el procés d'aprenentatge i les seves famílies.
Una vegada s’ha detectat, conjuntament amb l’EAP, algun tipus de dificultat de
desenvolupament i/o d’aprenentatge es passaran uns indicadors per veure quin dels
aspectes s’han de treballar amb l’ONA-CDIAP. (Veure Annex 6) I seguidament es fa una
reunió conjunta amb la família, educadora i professionals, per tal de derivar-los i que
facin un treball l’equip multidisciplinari.

5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
5.1.

HORARI I CALENDARI ESCOLAR

Les activitats acadèmiques començaran el dia 6 de setembre i finalitzaran el 31 de juliol.
19

Les festes de Nadal es comprenen del 25 de Desembre del 2017 a l’1 de Gener del
2018, i el 4 i 5 de Gener. I les de Setmana Santa seran del 26 de Març del 2018 al 3
d’Abril del 2018, ambdós compresos.(Veure Annex 7)
Les festes locals són els dies:
-

2 d’Octubre del 2017: Fira i Festa del Roser

-

13 de Novembre del 2017: Festa Major d’Hivern

-

30 de Juliol del 2017: Festa Major d’Estiu

I les festes d’àmbit estatal són:
-

11 de Setembre del 2017: Diada Nacional de Catalunya.

-

12 d’Octubre del 2017: Festa Nacional d’Espanya

-

1 de Novembre del 2017: Festa Nacional d’Espanya

-

6 de Desembre del 2017: Dia de la Constitució

Cada any, abans de realitzar el procés de preinscripció i matricula, es procedirà a una
Jornada de Portes Obertes per a totes les famílies.
L’horari lectiu serà de 8:30 a 12:30 i de 15:00 a 17:30. Fora d’aquests horaris hi pot
haver el servei de menjador i permanències.

5.2.

PERSONAL DE L’ESCOLA

L’equip docent estarà format per 7 educadores, una serà la tutora responsable de l’aula
de lactants, dues més seran les responsables de les dues aules d’1 a 2 anys, dues més
tutoritzaran les dues aules de 2 a 3 anys i finalment hi haurà dues educadores de suport
i una d’elles també farà de directora. Tot això sempre i quant hi hagin totes les aules
obertes per la capacitat de 74 alumnes.
5 de les educadores tenen el tècnic d’educació infantil i les altres dues tenen
Diplomatura en Magisteri d’Educació Infantil i Llicenciatura en Psicologia.
Tot l’equip de personal docent té el certificat de delictes de naturalesa sexual. (Veure
Annex 8)
De manera mensual tot l’equip es reunirà, en funció dels projectes i objectius marcats
pel curs, per tal de:
§

Elaborar, desenvolupar i avaluar les programacions didàctiques.
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§

Decidir sobre els aspectes de l’observació i la documentació pedagògica que
s’utilitzaran.

§

Participar en l’elaboració del projecte educatiu.

En tot moment s’intenta que s’estableixin les bases per dur a terme un bon treball en
equip, que és el que ens assegurarà prendre decisions i els acords més encertats.
Promoure que tothom es senti competent, que es pugui sentir la seva veu, que és tingut
en compte.

5.2.1. NORMATIVA DEL PERSONAL

5.2.2. PLANS DE FORMACIÓ I CAPACITACIÓ
Els cursos de formació es faran a nivell grupal en funció dels interessos de l’equip docent
i de les necessitats tant de l’escola com la dels mestres. En tot moment estarem alerta
dels cursos de formació no universitària que ofereix l’Institut de Ciències de l’Educació
de la URV.
També estem molt alerta dels cursos que imparteixen l’Associació de Mestres Rosa
Sensat, que realitzen formacions de pedagogia i xerrades molt interessants.
Així mateix els pares i mares també poden sol·licitar accions educatives i formatives.
Altres programes de formació familiar és el de Créixer en família, és un cicle formatiu
gratuït i d’accés lliure adreçat a mares i pares amb criatures menors de tres anys
interessats en els aspectes més rellevants de l’etapa evolutiva dels seus fills i filles. Està
organitzat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya,
en col·laboració amb els ajuntaments dels municipis interessats.(Veure Annex 9)

5.2.3. SISTEMA DE SUBSTITUCIÓ DEL PERSONAL
En el cas d’una baixa de curta duració d’alguna de les educadores, l’educadora de
suport i/o la directora serà l’encarregada de cobrir la baixa.
Si no és així, i la baixa es preveu que sigui de llarga durada, es substituirà per una nova
educadora, fent un seguit d’entrevistes i s’intentarà triar una educadora que posseeixi el
títol de tècnic d’educació infantil i amb disposició i voluntat per dur a terme un bon treball
a la nostra llar.
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5.3.

ORGANIGRAMA DEL CENTRE

L’escola disposa de:
o

Personal docent
ü Una directora
ü Cinc educadores, una tutora de cada aula
ü Una educadora de suport

o

Personal no docent
ü Una cuinera
ü Personal de neteja
ü Personal de manteniment
ü Serveis externalitzats
ü AMPA
Ajuntament

Directora

Equip no docent

Equip docent

Cuina

Educadora 0-1

Neteja

Educadora 1-2

Manteniment

Educadores 2-3

AMPA

Educadora de
suport

Serveis

6. SERVEIS QUE DISPOSA
LA LLAR
externalitzats

6.1.

SERVEIS D’ACOLLIDA MATÍ I TARDA

La llar d’infants sempre ofereix als pares el servei d’acollida matinal de 8.00h a 8.30h,
on els nens podem esmorzar o fer joc lliure amb les diferents joguines que disposem a
l’aula. Cal dir que aquest servei sempre es du a terme, independentment dels infants
que demanin aquest servei.
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A banda també es proposa el servei extra de tarda de 17.30 a 18.00h, sempre i quant
hi hagi inscrits un mínim de 4 nens/es.

6.2.

SERVEI DE MENJADOR

El servei de menjador es donarà en els següents horaris:
-

De 12 a 13h per dinar.

-

De 13 a 15h per fer migdiada.

-

De 16 a 16.45h per berenar.

La cuinera, responsable de la cuina, s’encarregarà de la preparació, manipulació, control
dels aliments servits a la llar i de tenir cura dels diferents règims alimentaris que s’hagin
de preparar als infants.
Hi ha dues opcions de contractar el servei de menjador. Per una banda l’infant podrà
utilitzar aquest servei de manera regular, i per altra el nen podrà quedar-se al menjador
escolar de manera esporàdica.
Hi ha dos formes de pagament:
1. Pagament per domiciliació bancària. El servei fix es pagarà per mitjà de rebut
domiciliat al compte corrent que la família indiqui.
En el cas puntual que el nen no pugui venir a l’escola i no faci ús del servei de menjador,
la família ha d’avisar a l’escola de 9 a 10h del matí, ja que en aquest cas es descomptaria
el cost del menjar, que seria la quantitat de 3 euros per dia, tot i que el servei de
monitoratge no es podrà descomptar, i haurà de ser 3 o més dies consecutius.
2. Pagament per tiquets, aquests tiquets es podran adquirir el mateix dia de
contractar el servei de 9 a 10h a la direcció de l’escola.
La cuina serà adreçada a infants de 4 mesos a 3 anys i elaborarà dos menús diferents
en funció de les edats i de les diferents necessitats dels infants, on per una banda hi
haurà el menú triturat per a nadons i el menú sòlid per als més grans.
Aquests menús estan documentats per les Recomanacions per a l’alimentació en la
primera infància (de 0 a 3 anys) elaborat pel PAAS del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya. Els menús estan supervisats per una nutricionista diplomada
en Nutrició i Dietètica.(Veure Annex 10)
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Aquells nens que necessitin una dieta o menú especial, les famílies ho han de comunicar
i haurà d’omplir una sol·licitud de dietes amb el corresponent justificant del metge o
especialista.
De forma puntual i en el cas de necessitar dieta astringent es podrà sol·licitar el mateix
dia a l’educadora abans de les 10:00h.
Hem de tenir present que el menjador escolar és un entorn on els nens adquireixen una
sèrie d’hàbits per tal d’adquirir una bona autonomia i una neteja personal, i són els
següents:
1. Rentar-se les mans abans i després de dinar.
2. Utilitzar bé els coberts.
3. Parlar sense cridar.
4. Saber esperar. Respectar l’ordre.
5. Menjar a poc a poc i amb tranquil·litat, sense entretenir-se.
6. Menjar amb la boca tancada i no parlar amb la boca plena.
7. Acabar el plat amb opció a la quantitat.
8. No aixecar-se de la taula i seure bé.
9. No jugar a la taula.
10. Col·laborar en la feina, complint els càrrecs rotatius.
Totes les activitats que es realitzen a l’escola bressol tenen una intenció pedagògica i
per tant és convenient que el servei de menjador tingui una part d’aprenentatge que és
pròpia de l’alimentació i dels hàbits inclosos en l’acte de menjar.
Objectius relacionats amb l’acte social de menjar:
• Ajudar els infants en l’adquisició d’hàbits i actituds correctes al menjador.
• Aconseguir que coneguin el nom dels aliments.
• Ensenyar a distingir els aliments corresponents al primer plat, al segon i les
postres i respectar-ne l’ordre.
• Ensenyar a utilitzar correctament els estris.
• Prendre consciència de la importància de mastegar bé els aliments, fer-ho
amb la boca tancada i sense soroll.
• Habituar els alumnes a mantenir la taula neta, sense escampar-hi menjar.
• Dinamitzar i reforçar la interacció família - escola per a l’adquisició de pautes
comunes d’actuació en tots els aspectes que comprèn el tema de
l’alimentació.
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• Fomentar la participació, procurant que els infants sentin el menjador com
un espai propi.
Objectius relacionats amb l’Educació Nutricional:
• Habituar els alumnes a menjar de tot i variat.
• Educar en la promoció d’uns hàbits saludables.
• Ensenyar a conèixer els aliments necessaris per a una alimentació
equilibrada.
• Habituar-se, progressivament, a acabar tot el menjar.

6.3.

ALTRES SERVEIS QUE OFEREIX

Altres serveis que ofereix la llar d’infants és el de la piscina i anglès.
S’ofereix als pares el servei de piscina, en el qual els infants van a fer cursos de natació
a la piscina del Complex Esportiu de la Pobla de Mafumet. Aquests cursos es faran
durant els mesos de Maig i Juny, i seran les educadores les responsables dels infants,
conjuntament amb els monitors que ens donaran les indicacions a seguir.
Una vegada a la setmana vindrà una professional amb experiència a impartir l’anglès
d’una manera dinàmica i lúdica a través de jocs per als més petits, amb l’objectiu que
els nens es familiaritzin amb la llengua anglesa.

7.

ÀMBITS DE GESTIÓ

7.1.

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és un òrgan de caràcter consultiu i participatiu de tota la comunitat
educativa, que permet el seguiment i l’avaluació general de les activitats de l’escola, i
està format per:
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-

La directora de la llar d’infants

-

Un representant de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp

-

Dos representants del personal educador

-

Dos representants dels pares dels infants

En aquest Consell Escolar es realitzen les següents tasques:
1. Fer el seguiment del procés de preinscripció i matriculació.
2. Aprovar i fer propostes al pla anual del centre.
3. Resoldre els dubtes que es plantegin en la interpretació del Reglament de Règim
Intern.

7.2.

AMPA

L’AMPA de la llar d’infants Patufet és una associació voluntària de mares i pares dels
infants que estan inscrits a la llar.
Del conjunt de tots els pares si mares que en són socis, es constitueix la Junta. La Junta
està formada per un grup de pares i mares que participen voluntàriament i sense ànim
de lucre. Aquesta Junta es renova anualment a l’assemblea ordinària que es fa a
principis de curs.
L’objectiu principal de l’AMPA és ajudar a que els nenes i nenes disposin de les millors
condicions pel seu desenvolupament a la llar. L’AMPA gestiona els recursos de que
disposa i col·labora amb l’equip docent per intentar assolir aquest objectiu.

7.3.

ONA-CDIAP I EAP

CDIAP és un servei públic concertat amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de
la Generalitat de Catalunya i la principal tasca que realitza és la prevenció i detecció
d’anomalies en l’edat de 0 a 3 anys.
El seu equip està format per professionals especialitzats en el desenvolupament infantil
i en l’atenció dels trastorns de la primera infància. Entre les seves funcions estan les de:
ü Acolliment familiar
ü Valoració diagnòstica
ü Atenció al nen
ü Atenció a la família
ü Atenció a les escoles infantils
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ü Coordinació amb els serveis sanitaris i socials
ü Prevenció i detecció
ü Formació i assessorament
Per altra banda també hi ha l’EAP, que és un servei educatiu que dóna suport al
professorat de centres docents per tal d’oferir la resposta educativa més adequada al
conjunt de l’alumnat, especialment a aquell que presenta disminucions o més dificultats
en el procés d’aprenentatge i famílies.
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