
CEIP Felip Bauçà EDUCACIÓ 
INFANTIL

curs 2019-2020



Tutores:

• 3 anys  A:  Núria

• 3 anys B: Elena

• 4 anys A: Laura

• 4 anys B: Rut

• 5 anys A: Mari Cruz

• 5 anys B: Rebeca



Especialistes que intervenen:   

•Mestres  suport  i psicomotricitat:
             Aina,  Mercè , Yolanda

•Auxiliar  Tècnic  Educatiu:  Magda

•Pedagogia  Terapèutica:  Cata

•Audició  i  Llenguatge:  Bernat

• Anglès:  Zaida

• Valors:  Maria



Horari

•Justificació de les faltes d’assistència.

•Respectar les normes d´entrades  i 
sortides,  que es faran sempre per la 
porta del pati petit.

•Puntualitat.



Vestuari

•Roba còmoda que faciliti l’autonomia
 i es pugui embrutar.

•Dur una bata.

•Calcetins  per fer psicomotricitat .

•Xandall i calçat esportiu amb velcro 
 els dies de psicomotricitat:
   3 anys A - dimarts
   3 anys B - dijous
   4 anys A - divendres
   4 anys B - divendres
   5anys A  - dimarts
   5 anys B-  dijous

•És convenient posar el nom  i una cinta
 als abrics, jaquetes, bata…



Higiene

•Revisar els caps de tant en tant per si hi 
ha polls i avisar si es detecten.

•No  venir a l’escola si estan malalts.



Berenars

•Berenars  sans i proporcionats.

•Projecte ecoambiental a l’escola:  
           reutilitzar, reduir i reciclar.

•Aigua en cantimplora millor que en botella.

•El berenar dins una carmanyola i  sense      
embolicar.

•No dur iogurts, ni sucs, ni actimel…

•Dimecres  berenam  de  fruita.

•No convé dur caramels ni llepolies .

•Aniversaris dur una coca , galetes…

 

  



Famílies

•Tutories : dimarts  a les 13:30h,  avisar 
abans per parlar amb la mestra tutora.

• Comunicacions :
  - circulars
  - tauló d’anuncis a la porta de l’aula
  - agenda

•Activitats compartides:
  -  plafons amb documentació
  -  maleta  viatgera  biblioteca

  
•Es lliurarà un informe trimestral.

•AMIPA

•Escola matinera, menjador, activitats 
extraescolars, col·laboració festes…

•Actualització de telèfons.



Projecte de centre: CANVI CLIMÀTIC

•L’escola com a espai de creixement  i de 
convivència.

•Es realitzaran activitats durant tot el 
curs  en làmbit de l’aula i del centre.

•Es  fomentarà la participació activa de 
l’alumnat  en la realització del projecte.

•Conciènciació  de  la cura i protecció del 
medi ambient.

• Les activitats  estaran dirigides  a 
millorar  els espais,  reduir renous, 
ambientalització  de l’escola…

•Es comptarà amb la participació de les 
famílies.



ÀREES    D ’ APRENENTATGE



      ÀREA DE CONEIXEMENT DE SI MATEIX i AUTONOMIA PERSONAL



        ÀREA  DE CONEIXEMENT DE L' ENTORN

•MEDI FÍSIC :
    ELEMENTS, RELACIONS  i  MESURA.

• APROXIMACIÓ A LA NATURA.

•CULTURA I VIDA EN SOCIETAT.



ÀREA DELS LLENGUATGES COMUNICACIÓ i REPRESENTACIÓ

•EL LLENGUATGE VERBAL.

•LLENGUATGE AUDIOVISUAL i 
TECNOLOGIES DE LA 
COMUNICACIÓ  i REPRESENTACIÓ 

•LLENGUATGE ARTÍSTIC

•LLENGUATGE CORPORAL.



METODOLOGIES D’APRENENTAGE

•JOC LLIURE

•AMBIENTS

•PROJECTES 

•LECTURA I ESCRIPTURA 

•FILOSOFIA: Juguem a pensar.

•TREBALL D’ART

•L’ESPAI DEL CONTE

•APADRINAMENT D’ALUMNES

•TALLERS INTERCICLES



El dia a dia a l’escola és fet de moltes situacions diferents: l’entrada, 
el joc lliure en els racons preparats, les activitats programades, l’ús 
del bany, el berenar, el temps de pati, el descans, la sortida… Totes 
les situacions són importants, totes riques en aprenentatges…
          
Penny  Ritscher. “Viure l’escola”

Equip d’educació infantil.
 Ceip Felip Bauçà
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