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DECRET
181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 
segon cicle de l’educació infantil.

/D�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D��G¶DFRUG�DPE�HO�TXH�SUHYHX�O¶DUWLFOH�����GH�O¶(VWDWXW�
d’autonomia de Catalunya, té competència en relació amb els ensenyaments de 
l’educació infantil, així com amb l’establiment dels plans d’estudi corresponents, 
incloent-hi l’ordenació curricular.

L’educació infantil constitueix una etapa educativa amb identitat pròpia. Comprèn 
sis cursos i s’organitza en dos cicles educatius: el primer cicle (0-3 anys) i el segon 
cicle (3-6 anys).

8Q�FRS�SXEOLFDW�HO�'HFUHW�����������GH���GH�MXOLRO��SHO�TXDO�HV�UHJXOHQ�HO�SULPHU�
FLFOH�GH�O¶HGXFDFLy�LQIDQWLO�L�HOV�UHTXLVLWV�GHOV�FHQWUHV��FRUUHVSRQ�DO�*RYHUQ�GH�OD�
Generalitat establir l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació 
infantil.

/¶(VWDWXW�G¶DXWRQRPLD�GH�&DWDOXQ\D�GHWHUPLQD��HQ�O¶DUWLFOH����TXH�OD�OOHQJXD�SUzSLD�
GH�&DWDOXQ\D�pV�HO�FDWDOj�L�TXH�pV�WDPEp�OD�OOHQJXD�QRUPDOPHQW�HPSUDGD�FRP�D�
vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. En el mateix sentit, la Llei 1/1998, de 
��GH�JHQHU��GH�SROtWLFD�OLQJ�tVWLFD��HQ�O¶DUWLFOH����GH¿QHL[�OD�OOHQJXD�FDWDODQD�FRP�D�
llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots els seus nivells educatius.

(Q�O¶HVWUXFWXUD�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLX�HV�GH¿QHL[�O¶HGXFDFLy�LQIDQWLO�FRP�XQD�HWDSD�
HGXFDWLYD�HQ�OD�TXDO�HOV�LQIDQWV�KDQ�G¶DQDU�GHVHQYROXSDQW�DTXHOOHV�FDSDFLWDWV�TXH�
els farà possible viure relacions afectives segures amb si mateixos i amb els altres; 
FRQqL[HU�L�LQWHUSUHWDU�O¶HQWRUQ��DQDU�DGTXLULQW�XQV�LQVWUXPHQWV�G¶DSUHQHQWDWJH�L�XQ�
JUDX�G¶DXWRQRPLD�TXH�HOV�SHUPHWUDQ�DQDU�IRUPDQW�SDUW�G¶XQD�VRFLHWDW�PXOWLFXOWX-
ralment organitzada i interculturalment viscuda.

/¶RUGHQDFLy�TXH�V¶HVWDEOHL[�Wp�HQ�FRPSWH�O¶H[SHULqQFLD�L�O¶DYDOXDFLy�GH�OD�SUjFWLFD�
HGXFDWLYD�G¶DTXHVWD�HWDSD�TXH��D�&DWDOXQ\D��V¶KD�VLJQL¿FDW�SHU�OD�VHYD�TXDOLWDW�L�
renovació pedagògica en el desenvolupament de l’acció educativa.

$�O¶HGXFDFLy�LQIDQWLO�DSUHQGUH�pV��SHU�D�O¶LQIDQW��FRQVWUXLU�QRXV�VLJQL¿FDWV�GH�OD�
UHDOLWDW�TXH�O¶HQYROWD��HOV�TXDOV�HQULTXHL[HQ�HOV�SURSLV�FRQHL[HPHQWV�SUqYLDPHQW�
DGTXLULWV�L�SHUPHWHQ�OD�VHYD�DSOLFDFLy�D�OHV�QRYHV�VLWXDFLRQV�FDGD�YHJDGD�PpV�
complexes.

/¶HVFROD�pV�XQ�HVSDL�SULYLOHJLDW�SHU�D�O¶DGTXLVLFLy�GH�FRQHL[HPHQWV��GH�YLYqQFLHV�
emocionals i de valors ètics i democràtics, i el primer espai social de cohesió, 
integració i participació. L’educació ha de fomentar la responsabilitat personal i 
comunitària i ajudar l’infant en la construcció d’una imatge positiva d’ell mateix, 
promovent l’educació de l’autoestima, la convivència i l’afany de superació.

La interacció amb l’entorn és una condició indispensable per al desenvolupament 
GH�O¶LQIDQW��/D�IDPtOLD��O¶HVFROD�L�HOV�DOWUHV�LQIDQWV�IRUPHQ�SDUW�G¶DTXHVW�HQWRUQ�L�KL�
han de tenir un paper acollidor i estimulador.

Els pares, mares o tutors en el si de la família, els docents i el personal de suport 
en el centre educatiu, esdevenen peces clau en l’educació de l’infant. El mestre o la 
mestra ha de tenir presents totes les seves necessitats: les emocionals i afectives, 
OHV�LQWHOÂOHFWXDOV��OHV�PRWULXV�L�OHV�GH�UHODFLy�

L’escola ha de potenciar el desenvolupament i l’aprenentatge de tots els infants, 
RIHULQW�ORV�XQV�PRGHOV�L�XQHV�DFWLWXGV�TXH�HOV�VHUYHL[LQ�GH�SXQW�GH�UHIHUqQFLD�SHU�
al respecte i l’acceptació de les diferències individuals, així com de la diversitat 
VRFLRFXOWXUDO��(O�PHVWUH�R�OD�PHVWUD�DGHTXDUj�OD�VHYD�LQWHUYHQFLy�D�OHV�GLIHUqQFLHV�LQ-
GLYLGXDOV�DPE�XQD�DFWLWXG�SRVLWLYD�L�GH�FRQ¿DQoD�HQ�OHV�SRVVLELOLWDWV�GH�FDGDVF~�
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Els mestres i les mestres són responsables d’organitzar l’espai, el temps i les activi-
WDWV�L�G¶DSOLFDU�OHV�HVWUDWqJLHV�SHUWLQHQWV�D�¿�G¶DFRQVHJXLU�HO�Pj[LP�GHVHQYROXSDPHQW�
GH�OHV�SRWHQFLDOLWDWV�GHOV�LQIDQWV��G¶DFRUG�DPE�XQHV�¿QDOLWDWV�HGXFDWLYHV�¿[DGHV��
UHVSHFWDQW�HOV�LQWHUHVVRV�L�OHV�DSRUWDFLRQV�GHOV�QHQV�L�QHQHV�L�DPE�OD�FROÂODERUDFLy�L�
participació de les famílies.

L’acció educativa respectarà els principis bàsics següents: tenir en compte les 
GLYHUVHV�PDQHUHV�G¶DSUHQGUH�GH�O¶DOXPQDW��DGHTXDU�O¶HQVHQ\DPHQW�D�OHV�GLYHUVHV�
FDUDFWHUtVWLTXHV�SHUVRQDOV�L�VRFLDOV�TXH�FRQGLFLRQHQ�HOV�DSUHQHQWDWJHV��VHOHFFLRQDU�
L�RUJDQLW]DU�GH�PDQHUD�DGHTXDGD�HOV�FRQWLQJXWV�TXH�HV�SUHWpQ�TXH�HOV�QHQV�L�QHQHV�
DSUHQJXLQ��SRWHQFLDU�TXH�O¶DFWLYLWDW�GH�FODVVH�GLVFRUUL�HQ�OHV�PLOORUV�FRQGLFLRQV�
SRVVLEOHV�SHUTXq�FDGD�DOXPQH�L�DOXPQD�L�HO�JUXS�HQ�FRQMXQW�V¶HVIRUFL�SHU�DSUHQGUH��
UDRQDU�L�H[SUHVVDU�HO�TXH�VDS��SHU�SODQWHMDU�HOV�GXEWHV�L�SHU�UHHODERUDU�HO�FRQHL[HPHQW��
per actuar amb autonomia i responsabilitat, així com establir els mitjans necessaris 
SHUTXq�FDGD�QHQ�L�QHQD�VH�VHQWL�DWqV��RULHQWDW�L�YDORUDW��TXDQ�KR�QHFHVVLWL�L�VHQVH�FDS�
tipus de discriminació.

(Q�HO�FXUUtFXOXP��OHV�¿QDOLWDWV�GH�O¶HWDSD�HV�FRQFUHWHQ�H[SOLFLWDQW�OHV�FDSDFLWDWV�
TXH�KD�G¶DVVROLU�O¶DOXPQDW��0pV�HQOOj�GH�O¶DGTXLVLFLy�GH�GHWHUPLQDWV�FRQHL[HPHQWV��
DFWLWXGV�L�KDELOLWDWV��OHV�FDSDFLWDWV�LPSOLTXHQ�OD�SRVVLELOLWDW�G¶XWLOLW]DU�ORV�GH�PDQHUD�
transversal i interactiva en contextos i situacions diferents.

Per al desenvolupament de les capacitats en el segon cicle de l’educació infantil, 
HV�FRQFUHWHQ�HOV�REMHFWLXV�L�HOV�FRQWLQJXWV�GH�FDGD�jUHD�TXH�FDO�WUHEDOODU�HQ�DTXHVW�
FLFOH�L�V¶HVWDEOHL[HQ�HOV�FULWHULV�TXH�KDQ�G¶RULHQWDU�O¶DYDOXDFLy�GH�O¶DOXPQDW�

$TXHVW�'HFUHW�V¶KD�WUDPLWDW�VHJRQV�HO�TXH�GLVSRVD�O¶DUWLFOH����L�VHJ�HQWV�GH�OD�/OHL�
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb el dictamen del Consell 
Escolar de Catalunya.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del 
conseller d’Educació i amb la deliberació prèvia del Govern,

DECRETO:

Article 1
Principis generals

���� /¶HGXFDFLy�LQIDQWLO�pV�O¶HWDSD�TXH�V¶LPSDUWHL[�DOV�LQIDQWV�GH�]HUR�D�VLV�DQ\V��
S’organitza en dos cicles de tres cursos cadascun, primer cicle (0-3 anys) i segon 
FLFOH������DQ\V���$TXHVW�'HFUHW�Wp�SHU�REMHFWH�OD�UHJXODFLy�GHO�VHJRQ�FLFOH�GH�O¶HGX-
cació infantil.

1.2 El segon cicle de l’educació infantil, de caràcter gratuït, s’organitza d’acord 
amb els principis d’educació comuna, inclusiva i coeducadora. Es posarà una aten-
FLy�HVSHFLDO�D�OD�GLYHUVLWDW�GH�O¶DOXPQDW��D�OD�GHWHFFLy�L�LQWHUYHQFLy�HQ�OHV�GL¿FXOWDWV�
d’aprenentatge tan bon punt es produeixin i a la relació amb les famílies, proporcionant 
VLWXDFLRQV�HGXFDWLYHV�TXH�SHUPHWLQ�XQ�GHVHQYROXSDPHQW�LQWHJUDO�GH�O¶DOXPQDW�

1.3 L’acció educativa procurarà la integració de les diverses experiències i 
aprenentatges de l’alumnat, la motivarà i s’adaptarà als seus ritmes de treball.

1.4 En el segon cicle de l’educació infantil es garantirà la coordinació amb el 
primer cicle de l’educació infantil i amb el cicle inicial de l’educació primària, per 
WDO�G¶DVVHJXUDU�XQD�WUDQVLFLy�DGHTXDGD�GH�O¶DOXPQDW�L�IDFLOLWDU�OD�FRQWLQXwWDW�GHO�VHX�
procés educatiu.

Article 2
Finalitat

/D�¿QDOLWDW�GH�O¶HGXFDFLy�LQIDQWLO�pV�FRQWULEXLU�DO�GHVHQYROXSDPHQW�HPRFLRQDO�
i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i 
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HQWRUQ�GH�FRQ¿DQoD�RQ�VH�VHQWLQ�DFROOLWV�L�DPE�H[SHFWDWLYHV�G¶DSUHQHQWDWJH��/¶DFFLy�
educativa ha de permetre un desenvolupament afectiu, un descobriment progressiu 
L�XQ�FUHL[HPHQW�SHUVRQDO�GHOV�LQIDQWV��OD�IRUPDFLy�G¶XQD�LPDWJH�SRVLWLYD�L�HTXLOL-
brada d’ells mateixos, el descobriment de les possibilitats del seu propi cos, del 
moviment i dels hàbits de control corporal, actuant cada vegada més d’una manera 
més autònoma; la possibilitat de relacionar-se i comunicar-se amb els altres, infants 
i persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions 
amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació, i de respecte 
DO�SULQFLSL�GH�QR�GLVFULPLQDFLy��GH�PDQHUD�TXH�IDPtOLD�L�HVFROD�FRPSDUWHL[LQ�UHV-
ponsabilitats.

Article 3
Relació entre centres i famílies

3.1 Els pares, mares o tutors i els centres han de cooperar estretament en 
l’educació dels infants, per tal de garantir la continuïtat educativa entre el centre 
i la família.

���� &DO�HVWDEOLU�HOV�PHFDQLVPHV�GH�SDUWLFLSDFLy�L�FROÂODERUDFLy�QHFHVVDULV�TXH�
permetin informar famílies i compartir criteris d’intervenció educativa, per afavorir 
OD�SDUWLFLSDFLy�HQ�HO�SURFpV�HGXFDWLX�GHOV�VHXV�¿OOV�L�¿OOHV�

3.3 Per tal de facilitar informació a les famílies sobre el seguiment i evolució 
educativa de l’alumnat, cada centre ha d’establir, a començament de curs, el calendari 
de reunions i entrevistes. S’han de garantir, com a mínim, una entrevista individual 
D�O¶LQLFL�GH�O¶HVFRODULWDW��XQD�DOWUD�DO�OODUJ�GHO�FXUV�L�XQD�UHXQLy�FROÂOHFWLYD�D�O¶LQLFL�
de cadascun dels cursos del cicle, així com dos informes escrits a les famílies al 
llarg del curs.

���� /HV�IDPtOLHV�KDQ�GH�FRQWULEXLU�D�O¶HGXFDFLy�GHOV�VHXV�¿OOV�DVVLVWLQW�D�OHV�
FRQYRFDWzULHV�GH�UHXQLRQV�R�HQWUHYLVWHV�TXH�IDFL�HO�FHQWUH��,JXDOPHQW�HV�IDUDQ�UHV-
ponsables del seguiment de les orientacions educatives del centre en aspectes com 
hàbits d’higiene i salut, assistència al centre, horaris, etc., i de conèixer el reglament 
GHO�FHQWUH�L�FROÂODERUDU�HQ�OD�VHYD�DSOLFDFLy�

Article 4
Llengua

4.1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, s’ha d’utilitzar normalment 
com a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes 
i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del 
professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats 
d’aprenentatge i d’avaluació i comunicacions amb les famílies.

4.2 L’aranès, variant de la llengua occitana, s’imparteix a la Vall d’Aran d’acord 
DPE�HO�TXH�GHWHUPLQLQ�HO�&RQVHOO�*HQHUDO�GH�OD�9DOO�G¶$UDQ�L�HO�'HSDUWDPHQW�
d’Educació.

���� (OV�QHQV�L�OHV�QHQHV�TXH�FXUVLQ�HO�VHJRQ�FLFOH�GH�O¶HGXFDFLy�LQIDQWLO�WHQHQ�
el dret a rebre l’ensenyament en català i a no ser separats en centres ni en grups 
FODVVH�GLIHUHQWV�SHU�UDy�GH�OD�VHYD�OOHQJXD�KDELWXDO��(Q�TXDOVHYRO�FDV�HV�UHVSHFWDUDQ�
els drets lingüístics individuals de l’alumne o alumna, d’acord amb la legislació 
vigent.

4.4 En funció de la realitat sociolingüística de l’alumnat, s’implementaran 
PHWRGRORJLHV�G¶LPPHUVLy�OLQJ�tVWLFD�GH�OD�OOHQJXD�FDWDODQD�DPE�OD�¿QDOLWDW�GH�
SRWHQFLDU�QH�O¶DSUHQHQWDWJH��7DQPDWHL[��TXDQ�VLJXL�SRVVLEOH�DPE�HOV�PLWMDQV�GH�
TXq�GLVSRVL�HO�FHQWUH��V¶DUELWUDUDQ�PHVXUHV�GH�WUDGXFFLy�HQ�XQD�GH�OHV�OOHQJ�HV�G¶~V�
familiar per al període d’acollida de les famílies procedents d’altres països.

���� &RP�D�SDUW�GHO�SURMHFWH�HGXFDWLX��HOV�FHQWUHV�KDQ�G¶HODERUDU�XQ�SURMHFWH�
OLQJ�tVWLF�TXH�HVWDEOHL[L�OHV�SDXWHV�G¶~V�GH�OD�OOHQJXD�FDWDODQD�SHU�D�WRWV�HOV�PHPEUHV�
GH�OD�FRPXQLWDW�HGXFDWLYD��$TXHVWHV�SDXWHV�G¶~V�KDQ�GH�SRVVLELOLWDU��DOKRUD��DGTXLULU�
HLQHV�L�UHFXUVRV�SHU�LPSOHPHQWDU�FDQYLV�SHU�D�O¶~V�G¶XQ�OOHQJXDWJH�QR�VH[LVWD�QL�
androcèntric.
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4.6 Quan el context sociolingüístic escolar ho permeti, s’iniciarà, especial-
PHQW�HQ�HO�GDUUHU�FXUV�GHO�FLFOH��XQD�SULPHUD�DSUR[LPDFLy�D�O¶~V�RUDO�G¶XQD�OOHQJXD�
estrangera.

$UWLFOH��
Elements del currículum

(Q�HO�FXUUtFXOXP�GHO�VHJRQ�FLFOH�GH�O¶HGXFDFLy�LQIDQWLO��GH¿QLW�HQ�O¶DQQH[�G¶DTXHVW�
Decret, s’estableixen, a partir de les capacitats de l’etapa, els objectius, els contin-
guts a desenvolupar en cada àrea i els criteris per a l’avaluació dels aprenentatges 
de l’alumnat.

Article 6
Capacitats

���� (Q�DTXHVWD�HWDSD�V¶DIDYRULUj�TXH�HOV�LQIDQWV�GHVHQYROXSLQ�OHV�FDSDFLWDWV�
TXH�HOV�KDQ�GH�SHUPHWUH�FUpL[HU�LQWHJUDOPHQW�FRP�D�SHUVRQHV�HQ�HO�PyQ�G¶DYXL��
HQ�XQV�DSUHQHQWDWJHV�FRQWLQXDWV�L�SURJUHVVLXV��TXH�VHJXLUDQ�HQ�O¶HWDSD�G¶HGXFDFLy�
SULPjULD�DPE�O¶DGTXLVLFLy�GH�OHV�FRPSHWqQFLHV�EjVLTXHV�TXH�KD�G¶DVVROLU�O¶DOXPQDW�
HQ�¿QDOLW]DU�O¶HGXFDFLy�REOLJDWzULD�

���� (OV�REMHFWLXV�GH�FLFOH�SUHFLVHQ�OHV�FDSDFLWDWV�TXH�HOV�LQIDQWV�KDQ�G¶KDYHU�
desenvolupat en acabar el segon cicle de l’educació infantil, en relació amb els 
continguts de les àrees i els criteris d’avaluació.

���� (Q�¿QDOLW]DU�HO�VHJRQ�FLFOH�GH�O¶HGXFDFLy�LQIDQWLO�O¶LQIDQW�KDXUj�GH�VHU�FDSDo�
de:

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

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una 
imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

$GTXLULU�SURJUHVVLYDPHQW�KjELWV�EjVLFV�G¶DXWRQRPLD�HQ�DFFLRQV�TXRWLGLDQHV��SHU�
DFWXDU�DPE�VHJXUHWDW�L�H¿FjFLD�

3HQVDU��FUHDU��HODERUDU�H[SOLFDFLRQV�L�LQLFLDU�VH�HQ�OHV�KDELOLWDWV�PDWHPjWLTXHV�
EjVLTXHV�

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situ-
acions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

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

0RVWUDU�LQLFLDWLYD�SHU�DIURQWDU�VLWXDFLRQV�GH�OD�YLGD�TXRWLGLDQD��LGHQWL¿FDU�QH�HOV�
SHULOOV�L�DSUHQGUH�D�DFWXDU�HQ�FRQVHT�qQFLD�

Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució 
SDFt¿FD�GH�FRQÀLFWHV�

&RPSRUWDU�VH�G¶DFRUG�DPE�XQHV�SDXWHV�GH�FRQYLYqQFLD�TXH�HO�SRUWLQ�FDS�D�
XQD�DXWRQRPLD�SHUVRQDO��FDS�D�OD�FROÂODERUDFLy�DPE�HO�JUXS�L�FDS�D�OD�LQWHJUDFLy�
social.

Article 7
Àrees

7.1 Les àrees de coneixement i experiència són:
Descoberta d’un mateix i dels altres.
Descoberta de l’entorn.
Comunicació i llenguatges.
7.2 Les àrees s’interrelacionen per crear uns espais d’aprenentatge globalitzats 

on es contribueixi al desenvolupament integral dels infants, acostant-los a la inter-
SUHWDFLy�GHO�PyQ��GRQDQW�VLJQL¿FDW�L�IDFLOLWDQW�QH�OD�SDUWLFLSDFLy�DFWLYD�

���� /¶DSUHQHQWDWJH�GHOV�FRQWLQJXWV�G¶DTXHVWHV�jUHHV�V¶KD�GH�SODQWHMDU�PLWMDQ-
oDQW�DFWLYLWDWV�TXH�WLQJXLQ�LQWHUqV�L�VLJQL¿FDW�SHU�DOV�LQIDQWV��7DQW�OHV�jUHHV�FRP�HOV�
continguts han de tenir un tractament global i interdependent.
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Article 8
+RUDUL

���� (V�FRQVLGHUDUj�HGXFDWLX�WRW�HO�WHPSV�TXH�O¶LQIDQW�URPDQJXL�HQ�HO�FHQWUH�
8.2 Els centres organitzaran la distribució horària del segon cicle de l’educació 

infantil en funció del nombre d’infants, d’espais i de recursos, i atenent la seva 
SODQL¿FDFLy�FXUULFXODU�

8.3 L’esbarjo es considera una activitat educativa integrada en l’horari lectiu 
GH�O¶DOXPQDW�L��SHU�WDQW��HOV�FHQWUHV�KDQ�GH�YHWOODU�SHUTXq�V¶KL�UHVSHFWLQ�HOV�SULQFLSLV�
del projecte educatiu propi.

Article 9
Avaluació

���� (Q�DTXHVW�FLFOH�O¶DYDOXDFLy�V¶KD�G¶HQWHQGUH�FRP�HO�SURFpV�G¶REVHUYDFLy�L�
DQjOLVL�VLVWHPjWLFD�GHO�SURFpV�G¶HQVHQ\DPHQW�L�DSUHQHQWDWJH�SHU�WDO�GH�YHUL¿FDU�
QH�OD�FRKHUqQFLD�L�HO�JUDX�G¶H¿FjFLD��+D�GH�SRVVLELOLWDU�HO�FRQHL[HPHQW�GH�OHV�
condicions inicials individuals de cada infant, el coneixement dels progressos 
TXH�KD�HIHFWXDW�HQ�HO�VHX�GHVHQYROXSDPHQW�L�HO�JUDX�G¶DVVROLPHQW�GHOV�REMHFWLXV�
establerts.

9.2 L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i glo-
EDO�L�KDXUj�GH�FRPSOLU�OHV�IXQFLRQV�GH�YHUL¿FDU�HO�JUDX�G¶DVVROLPHQW�GHOV�REMHFWLXV�
L�G¶DGDSWDU�O¶DMXW�SHGDJzJLF�D�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�LQGLYLGXDOV�GHOV�LQIDQWV��7DPEp�
haurà de permetre als docents revisar i millorar les maneres d’ensenyar i les pro-
gramacions elaborades.

9.3 Per a l’avaluació del procés d’aprenentatge dels infants es prendran com a 
referència el desenvolupament dels objectius de cicle i els criteris d’avaluació.

���� (Q�HO�VXSzVLW�TXH�HO�SURJUpV�GH�O¶DOXPQH�QR�VLJXL�O¶HVSHUDW��V¶HVWDEOLUDQ�PHVX-
UHV�GH�VXSRUW�SHU�IDFLOLWDU�OL�O¶DGTXLVLFLy�GHOV�DSUHQHQWDWJHV�EjVLFV�L�LPSUHVFLQGLEOHV�
per poder seguir el procés educatiu.

���� (Q�DFDEDU�O¶HWDSD�V¶HODERUDUj�XQ�LQIRUPH�JOREDO�LQGLYLGXDOLW]DW�GHO�SURFpV�
VHJXLW�SHU�O¶DOXPQDW�L�GHO�QLYHOO�G¶DGTXLVLFLy�GHOV�DSUHQHQWDWJHV�L�GH�OHV�FDSDFLWDWV��(V�
JDUDQWLUj�OD�FRQ¿GHQFLDOLWDW�GH�OHV�GDGHV�REWLQJXGHV��$TXHVW�GRFXPHQW�HV�WUDPHWUj�
als mestres tutors o tutores de l’alumnat de l’etapa següent.

Article 10
Autonomia pedagògica i organitzativa

10.1 Cada centre educatiu, d’acord amb la seva autonomia pedagògica i or-
ganitzativa, ha de concretar en el seu projecte educatiu els principis pedagògics 
L�RUJDQLW]DWLXV�SURSLV�GHO�FHQWUH�L�HO�SURMHFWH�OLQJ�tVWLF��HQ�HO�TXDO�V¶H[SOLFLWHQ�OHV�
DFFLRQV�HGXFDWLYHV�SHU�DFRQVHJXLU�OD�QRUPDOLW]DFLy�HQ�O¶~V�GH�OD�OOHQJXD�FDWDODQD�
en totes les actuacions docents i administratives i el tractament de les diferents 
llengües en el centre.

����� 3HO�TXH�ID�DO�VHJRQ�FLFOH�GH�O¶HGXFDFLy�LQIDQWLO��HO�SURMHFWH�HGXFDWLX�GH�
centre ha d’incloure:

Els criteris per al desplegament del currículum.
La concreció dels criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació.
L’organització de l’horari escolar.
Les mesures per a l’acolliment i l’adaptació dels infants.
Les mesures d’atenció a la diversitat.
Les estratègies per afavorir el treball autònom de l’alumnat.
Els mecanismes per organitzar el reforç dels aprenentatges.
/D�FRQFUHFLy�GH�OD�FROÂODERUDFLy�IDPtOLD�HVFROD�
10.3 Els criteris per al desplegament del currículum han de ser elaborats i ava-

OXDWV�SHU�O¶HTXLS�GH�PHVWUHV�GHO�FLFOH��/¶HTXLS�GLUHFWLX�KD�GH�FRRUGLQDU�O¶RUJDQLW]DFLy�
del procés, vetllar per la coherència i progressió de les concrecions amb l’educació 
primària, facilitar la seva aplicació a la pràctica docent i difondre el projecte a la 
comunitat escolar.
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����� /¶HTXLS�GH�PHVWUHV�GHO�FLFOH�KD�G¶HODERUDU�L�DYDOXDU�OHV�SURJUDPDFLRQV�GL-
GjFWLTXHV�HQ�FRKHUqQFLD�DPE�HO�FXUUtFXOXP�HVWDEOHUW�HQ�DTXHVW�'HFUHW�L�HOV�FULWHULV�
DFRUGDWV�HQ�HO�SURMHFWH�HGXFDWLX�GHO�FHQWUH��(Q�OHV�SURJUDPDFLRQV�GLGjFWLTXHV�GHO�
segon cicle de l’educació infantil, tant les àrees com els continguts han de tenir un 
tractament globalitzat i en l’organització de les activitats s’han de tenir presents els 
ritmes de joc, treball i descans dels infants.

����� (OV�PDWHULDOV�GLGjFWLFV�TXH�V¶XWLOLW]LQ�KDQ�GH�UHVSHFWDU�HOV�SULQFLSLV��YD-
ORUV��GUHWV�L�GHXUHV�FRQVWLWXFLRQDOV�L�HVWDWXWDULV�L�V¶KDQ�G¶DGHTXDU�DO�TXH�HVWDEOHL[�
DTXHVW�'HFUHW�L�D�OHV�SUHVFULSFLRQV�TXH�HIHFWXw�HO�'HSDUWDPHQW�G¶(GXFDFLy�SHU�D�
la seva aplicació. En particular, les joguines han de fomentar hàbits saludables i 
comportaments no sexistes.

10.6 Els centres han de dur a terme processos d’avaluació per valorar l’ade-
TXDFLy�GH�OD�VHYD�RUJDQLW]DFLy�L�GHOV�SURFHVVRV�G¶HQVHQ\DPHQW�L�DSUHQHQWDWJH�GH�
O¶DOXPQDW��/HV�FRQFOXVLRQV�TXH�HV�GHULYHQ�GH�O¶DYDOXDFLy�KDQ�GH�VHU�HO�SXQW�GH�SDUWLGD�
SHU�D�OD�IRUPXODFLy�GH�SURSRVWHV�TXH�DIDYRUHL[LQ�OD�TXDOLWDW�L�OD�PLOORUD�FRQWtQXD�
del centre.

����� /¶HTXLS�GLUHFWLX�GHO�FHQWUH�KD�GH�JDUDQWLU�OD�FRRUGLQDFLy�VLVWHPjWLFD�HQWUH�
el professorat d’educació infantil i el d’educació primària, així com l’intercanvi 
d’informació entre tutors, per tal de facilitar l’acolliment dels infants en la nova 
etapa. Igualment es vetllarà per establir mecanismes de coordinació amb les llars 
d’infants de la zona.

10.8 El Departament d’Educació ha d’afavorir l’autonomia pedagògica i orga-
QLW]DWLYD�GHOV�FHQWUHV�L�IDFLOLWDU�RULHQWDFLRQV��DVVHVVRUDPHQW��UHFXUVRV�HVSHFt¿FV�L�
activitats de formació.

Article 11
Tutoria

����� &DGD�JUXS�G¶LQIDQWV�Wp�XQ�WXWRU�R�WXWRUD�TXH�KD�GH�IHU�HO�VHJXLPHQW��WDQW�
LQGLYLGXDO�FRP�GH�JUXS��GHO�SURFpV�G¶DSUHQHQWDWJH�GH�WRW�O¶DOXPQDW��L�DIDYRULU�TXH�
se sentin segurs i acollits.

����� (O�WXWRU�R�WXWRUD�KD�GH�FRRUGLQDU�O¶DFFLy�GHO�FRQMXQW�GH�PHVWUHV�TXH�LQWHUYp�
en el grup d’alumnes, vehicular la informació a les famílies i, si escau, coordinar-se 
DPE�HOV�VHUYHLV�H[WHUQV�TXH�LQWHUYHQHQ�HQ�DOXPQHV�GHO�JUXS�

Article 12
Actuacions de l’equip docent de cicle

12.1 En relació amb el desenvolupament del currículum i el procés evolutiu del 
VHX�DOXPQDW��O¶HTXLS�GH�FLFOH�VHUj�UHVSRQVDEOH�GHO�VHJXLPHQW�GH�O¶DOXPQDW�GHO�JUXS�
i establirà les mesures necessàries per a la millora de l’aprenentatge, d’acord amb 
el projecte educatiu del centre.

����� /¶HTXLS�GH�FLFOH�FROÂODERUDUj�SHU�SUHYHQLU�OHV�GL¿FXOWDWV�G¶DSUHQHQWDWJH�
TXH�SXJXLQ�SUHVHQWDU�VH�L�FRPSDUWLUj�WRWD�OD�LQIRUPDFLy�TXH�FDOJXL�SHU�WUHEDOODU�GH�
manera coordinada en el compliment de les seves funcions.

Article 13
Atenció a la diversitat

����� (OV�SURMHFWHV�HGXFDWLXV�TXH�HODERULQ�HOV�FHQWUHV�KDQ�GH�VHU�SURX�ÀH[LEOHV�
SHU�SHUPHWUH�FRQFUHFLRQV�LQGLYLGXDOV�DMXVWDGHV�D�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV��HOV�ULWPHV�
G¶DSUHQHQWDWJH�L�OHV�VLQJXODULWDWV�GH�FDGD�DOXPQH�D�SHU�WDO�TXH�HV�SXJXL�GRQDU�FRP-
pliment al principi d’atenció a la diversitat.

����� (O�FHQWUH�DSOLFDUj�OHV�PHVXUHV�QHFHVVjULHV�SHUTXq�O¶DOXPQDW�DPE�QHFHVVLWDWV�
HVSHFt¿TXHV�WLQJXL�HOV�VXSRUWV�QHFHVVDULV�SHU�DVVROLU�HO�Pj[LP�GHVHQYROXSDPHQW�
de les seves capacitats personals i els objectius del currículum.

����� (V�WLQGUj�HVSHFLDOPHQW�HQ�FRPSWH�OD�GHWHFFLy�GH�OHV�GL¿FXOWDWV�GH�O¶DOXPQDW�
HQ�HO�PRPHQW�HQ�TXq�HV�SURGXHL[LQ��D�¿�L�HIHFWH�GH�SUHQGUH�OHV�PHVXUHV�QHFHVVjULHV�
per continuar el seu procés d’aprenentatge.
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13.4 L’alumnat podrà romandre excepcionalment un any més en el segon cicle 
GH�O¶HGXFDFLy�LQIDQWLO��D�SURSRVWD�GH�O¶HTXLS�GH�FLFOH��TXH�KDXUj�G¶DQDU�DFRPSDQ\DGD�
de l’informe elaborat pels serveis educatius i l’acord de la família, i amb l’aprovació 
del director o directora del centre. Caldrà comunicar la decisió al director/a dels 
serveis territorials corresponents.

Article 14
Alumnat nouvingut

����� /D�LQFRUSRUDFLy�D�TXDOVHYRO�GHOV�FXUVRV�TXH�LQWHJUHQ�HO�VHJRQ�FLFOH�GH�
l’educació infantil d’alumnes procedents de sistemes educatius estrangers s’ha de 
fer tenint com a referent la seva edat.

����� (OV�FHQWUHV�KDQ�G¶HODERUDU�XQ�SOD�G¶DFROOLGD�TXH�UHFXOOL�HO�FRQMXQW�G¶DFWXD-
FLRQV�TXH�HV�GXUDQ�D�WHUPH�SHU�DWHQGUH�DGHTXDGDPHQW�DTXHVW�DOXPQDW�GLQV�O¶HQWRUQ�
escolar i, en la mesura de les seves possibilitats, facilitar-li la integració a l’entorn 
social. Les actuacions han de seguir les directrius marcades en el projecte educatiu 
GH�FHQWUH�L�HQ�HOV�DOWUHV�GRFXPHQWV�GH�JHVWLy�TXH�HO�GHVSOHJXHQ�

����� $�¿�GH�SURFXUDU�OD�PpV�UjSLGD�LQWHJUDFLy�SRVVLEOH�GH�O¶DOXPQDW�HVWUDQJHU�
TXH�V¶LQFRUSRUD�DO�VLVWHPD�HGXFDWLX�GH�&DWDOXQ\D��HOV�FHQWUHV�KDQ�GH�GHGLFDU�XQD�
atenció preferent a l’aprenentatge de la llengua catalana, vehicle d’expressió normal 
en les activitats educatives de les escoles.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

6HQV�SHUMXGLFL�GHO�TXH�HVWDEOHL[�OD�GLVSRVLFLy�¿QDO�SULPHUD�HQ�UHODFLy�DPE�HO�FD-
lendari d’aplicació de la nova ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, 
TXHGHQ�GHURJDWV�HO�'HFUHW����������GH���GH�PDUo��SHO�TXDO�V¶HVWDEOHL[�O¶RUGHQDFLy�
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació 
VHFXQGjULD�D�&DWDOXQ\D��HQ�HO�TXH�HV�UHIHUHL[�DO�VHJRQ�FLFOH�GH�O¶HGXFDFLy�LQIDQWLO��
L�HO�'HFUHW����������GH����G¶DEULO��SHO�TXDO�V¶HVWDEOHL[�O¶RUGHQDFLy�FXUULFXODU�GH�
O¶HGXFDFLy�LQIDQWLO��DL[t�FRP�TXDOVHYRO�DOWUD�QRUPD�GH�UDQJ�LJXDO�R�LQIHULRU�HQ�HO�
TXH�V¶RSRVL�DO�TXH�V¶HVWDEOHL[�HQ�DTXHVW�'HFUHW�

DISPOSICIONS FINALS

—1 En el curs acadèmic 2008-2009 s’han d’implantar, amb caràcter general, els 
tres cursos de la nova ordenació del segon cicle de l’educació infantil.

²�� 6¶DXWRULW]D�HO�'HSDUWDPHQW�G¶(GXFDFLy�D�GLFWDU�OHV�GLVSRVLFLRQV�TXH�FDOJXL�
SHU�D�O¶DSOLFDFLy�GHO�TXH�GLVSRVD�DTXHVW�'HFUHW�

²�� $TXHVW�'HFUHW�HQWUD�HQ�YLJRU�O¶HQGHPj�GH�OD�VHYD�SXEOLFDFLy�DO�'2*&�

Barcelona, 9 de setembre de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

ERNEST MARAGALL I MIRA

Conseller d’Educació

ANNEX

CURRÍCULUM DEL SEGON CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL

Introducció

/D�¿QDOLWDW�GH�O¶HGXFDFLy�LQIDQWLO�HQ�HOV�FHQWUHV�pV�FRQWULEXLU�DO�GHVHQYROXSDPHQW�
HPRFLRQDO�L�DIHFWLX��ItVLF�L�PRWRU��VRFLDO�L�FRJQLWLX�GHOV�LQIDQWV�HQ�FROÂODERUDFLy�DPE�
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OHV�VHYHV�IDPtOLHV��SURSRUFLRQDQW�ORV�XQ�FOLPD�L�HQWRUQ�GH�FRQ¿DQoD�RQ�VH�VHQWLQ�
acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

Els infants, ja a l’inici de l’etapa de l’educació infantil, comencen a experimentar 
OD�FRQQH[Ly�HQWUH�OHV�VHYHV�IDPtOLHV�L�O¶HQWRUQ��8Q�HQWRUQ�TXH�V¶HL[DPSOD�GH�PDQHUD�
SURJUHVVLYD�L�TXH�D�SDUWLU�GHOV�UHIHUHQWV�IDPLOLDUV�TXH�WHQHQ�FRP�D�SURSLV��LQWHJUDUDQ�
altres persones, objectes, llocs, experiències, emocions, valors, llenguatges, imatges, 
JXVWRV��VRQV��RORUV��HQWUH�DOWUHV��IHW�TXH�GHVHQFDGHQD�DSUHQHQWDWJH�

En la convivència familiar s’inicia l’educació dels infants i es fan els primers 
aprenentatges. Quan posteriorment els infants entren en el món escolar la respon-
VDELOLWDW�HV�FRPSDUWHL[��SHU�DL[z�FDO�XQ�OOLJDP�HQWUH�HVFROD�L�IDPtOLD��SHU�WDO�TXH�OHV�
QHQHV�L�HOV�QHQV�WLQJXLQ�SOH�VXSRUW�L�XQ�DFRPSDQ\DPHQW�FRKHUHQW�L�H¿FDo�HQ�HO�VHX�
desenvolupament personal i social.

(Q�DTXHVWD�HWDSD�pV�LPSUHVFLQGLEOH�TXH�OHV�QHQHV�L�HOV�QHQV�VHQWLQ�TXH�WHQHQ�XQ�OORF�
HQ�HO�VHX�HQWRUQ�L�TXH�KL�FRQ¿HQ��SHU�DL[z�FDO�DFROOLU�ORV�L�DFFHSWDU�ORV�tQWHJUDPHQW�
amb estima, conèixer-los i comprendre’ls des del respecte i l’afectivitat, i assegurar 
OHV�UHODFLRQV�GH�FRQ¿DQoD�L�OD�FUHDFLy�GH�YLQFOHV�DPE�OHV�SHUVRQHV�DGXOWHV�L�HOV�FRP-
panys i companyes propers. Les rutines, els hàbits i el coneixement dels límits i les 
FRQGXFWHV�TXH�VyQ�DFFHSWDGHV�HOV�IDUDQ�VHQWLU�FRQIRUWDEOHV�L�HOV�SHUPHWUDQ�SUHYHXUH�
HOV�HVGHYHQLPHQWV��DL[t�FRP�OHV�FRQVHT�qQFLHV�GH�OHV�VHYHV�DFFLRQV�

La intenció educativa d’aprendre a viure i a conviure reclama als infants un 
GHVHQYROXSDPHQW�SHUVRQDO�TXH�SURPRJXL�O¶DXWRUHJXODFLy��OD�PRWLYDFLy�L�HO�IHW�GH�
VHQWLU�VH�PpV�FRQ¿DWV�L�UHVSRQVDEOHV�GHOV�VHXV�SURSLV�DFWHV�

&DO�WDPEp�TXH�VH�VHQWLQ�DFWLXV�L�VLJXLQ�FDSDoRV�G¶DQDU�GHVHQYROXSDQW�HLQHV�L�
UHFXUVRV�SHU�FRQqL[HU�HO�PyQ�TXH�HOV�HQYROWD��LQLFLDQW�VH�HQ�O¶~V�G¶HVWUDWqJLHV�SHU�
IHU�XQD�H[SORUDFLy�DFWLYD��YLVFXGD��SHQVDQW�L�UDRQDQW�SHU�HODERUDU�H[SOLFDFLRQV�TXH�
KL�GRQLQ�VHQWLW�L�TXH�KR�SXJXLQ�IHU�DPE�OD�FRQ¿DQoD�TXH�VHUDQ�UHFRQHJXWV��YDORUDWV�
L�DMXGDWV�HQ�DTXHVW�FDPt�

Els companys i companyes i les persones adultes de l’entorn proper són part 
HVVHQFLDO�G¶DTXHVW�SURFpV��/¶LQWHUFDQYL�DPE�HOOV��OD�FRPXQLFDFLy��O¶HPSDWLD�L�OD�UH-
SUHVHQWDFLy�GRQHQ�LQIRUPDFLy�L�RIHUHL[HQ�DOWUHV�SXQWV�GH�YLVWD�TXH�SHUPHWHQ�DPSOLDU�
i ajustar el propi raonament i construir de manera conjunta un coneixement més 
adaptat al context: aprendre compartint amb els altres.

L’experiència dels infants amb l’entorn ha d’ajudar-los a ser conscients de la 
seva autonomia i a prendre consciència del seu paper en el grup i a valorar la seva 
aportació.

/HV�QHQHV�L�HOV�QHQV�KDQ�GH�SHUFHEUH�L�VHQWLU�TXH�VyQ�FDSDoRV�G¶DSUHQGUH�L�GH�WHQLU�
QRXV�LQWHUHVVRV��6¶KDQ�GH�VHQWLU�UHVSHFWDWV�HQ�DTXHVWV�LQWHUHVVRV��HQ�HO�VHX�ULWPH�GH�
treball, en les opinions i en els propis processos d’aprenentatge per anar guanyant 
FRQ¿DQoD�L�VHJXUHWDW��SDUWLFLSDQW�G¶XQD�PDQHUD�DFWLYD�HQ�HO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�
les activitats i projectes de treball.

Els mestres i les mestres actuaran com a facilitadors d’un entorn on es creïn 
H[SHFWDWLYHV�SHU�D�O¶DOXPQDW��D�WUDYpV�G¶DFWLYLWDWV�TXH�WLQJXLQ�LQWHUqV�L�VLJQL¿FDW�L�
els proporcionin les mateixes oportunitats d’aprendre independentment del gènere, 
l’habilitat, l’edat, l’origen sociocultural i els coneixements previs.

Es presenten tres àrees de coneixement i experiència: l’àrea de descoberta d’un 
mateix i dels altres, l’àrea de descoberta de l’entorn i l’àrea de comunicació i 
OOHQJXDWJHV��$TXHVWD�HVWUXFWXUD�SRW�DMXGDU�D�VLVWHPDWLW]DU�L�SODQL¿FDU�O¶DFWLYLWDW�
GRFHQW��SHUz�QR�KD�GH�VXSRVDU�SUHVHQWDU�OD�UHDOLWDW�SDUFHOÂODGD��VLQy�TXH�FDO�FUHDU�
uns espais d’aprenentatge globalitzats, establint relacions entre els continguts de 
OHV�GLIHUHQWV�jUHHV��D�¿�TXH�HV�FRQWULEXHL[L�DO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OHV�QHQHV�L�HOV�
QHQV��DFRVWDQW�ORV�D�OD�LQWHUSUHWDFLy�GHO�PyQ��GRQDQW�KL�VLJQL¿FDW�L�IDFLOLWDQW�ORV�OD�
participació activa.

Els infants s’inicien i avancen en la descoberta d’un mateix a partir de les relacions 
TXH�HVWDEOHL[HQ�DPE�HOV�DOWUHV��'¶DTXHVWD�LQWHUFRQQH[Ly�HQWUH�HO�MR�L�O¶DOWUH�HQ�VRU-
geix el sentit de promoure el benestar amb un mateix i amb els altres, en el si d’una 
VRFLHWDW�TXH�FDGD�GLD�HVGHYp�PpV�FRPSOH[D��/D�LQWHQFLy�GH�IRPHQWDU�HOV�YDORUV�L�HO�
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sentit de la democràcia, de la pluralitat i de la justícia, les competències associades 
a la relació intrapersonal i la relació interpersonal, encapçalen el desplegament de 
O¶jUHD�GH�GHVFREHUWD�G¶XQ�PDWHL[�L�GHOV�DOWUHV��HOV�FRQWLQJXWV�GH�OD�TXDO�HV�GLULJLUDQ�
a impulsar uns aspectes, íntimament lligats entre si: l’autoconcepte i l’autoestima, 
la formació socioemocional, el moviment i l’acció i l’autonomia.

La descoberta d’un mateix, doncs, no es pot entendre sense la descoberta de 
l’altre: ambdós aspectes es troben en el procés de construir-se integralment. Per 
DL[z��DTXHVWD�jUHD�KD�GH�SURPRXUH�OHV�UHODFLRQV�L�H[SORUDFLy�GHO�MR�L�GHOV�DOWUHV��GHV-
cobrint i desenvolupant possibilitats emocionals, sensorials, d’acció, d’expressió, 
d’afectivitat, de relació i de regulació, referides al moviment, a les emocions i als 
sentiments, i als hàbits.

&DOGUj�GRQDU�DO�FRV�OD�LPSRUWjQFLD�TXH�HV�PHUHL[��L�SURPRXUH�HO�MRF�FRP�D�DFWL-
YLWDW�QDWXUDO�GH�O¶LQIDQW�G¶DTXHVWD�HWDSD��TXH�OL�SHUPHWUj�LQWHJUDU�HVSRQWjQLDPHQW�
l’acció amb les emocions i el pensament, afavorint el seu desenvolupament personal 
i social.

Ja abans d’iniciar el segon cicle de l’educació infantil els infants elaboren, d’una 
PDQHUD�LQIRUPDO��LQWXwFLRQV�VREUH�HO�PyQ�TXH�HOV�HQYROWD��/¶HVFROD�KD�GH�FRQQHF-
WDU�DPE�HOV�LQWHUHVVRV�L�OHV�DFWLWXGV�TXH�PDQLIHVWHQ�DSUR¿WDQW�OD�VHYD�FXULRVLWDW�L�
HQWXVLDVPH�SHU�IHU�FUpL[HU�DTXHVW�FRQHL[HPHQW�YLVFXW�G¶XQD�PDQHUD�FDGD�YHJDGD�
més estructurada.

L’àrea de descoberta de l’entorn ha d’ajudar els infants a elaborar explicacions 
VREUH�HOV�REMHFWHV�L�OHV�VLWXDFLRQV�TXH�HOV�LQWHUHVVHQ�L�HOV�SUHRFXSHQ�HQ�FDGD�PRPHQW�
L�SURFXUDU��DOKRUD��TXH�HV�IRUPLQ�XQD�LGHD�G¶HOOV�PDWHL[RV�FRP�D�SHUVRQHV�DPE�
capacitat d’aprendre i amb recursos per emprendre reptes.

$L[t�PDWHL[��OD�PDWHPjWLFD�HVGHYp�XQD�HLQD�SHU�FRQqL[HU�O¶HQWRUQ��TXDQWL¿FDQW��
PHVXUDQW��ORFDOLW]DQW��SHUPHW�TXH�VH�VXSHUL�HO�VLPSOH�FRQHL[HPHQW�ItVLF�L�DYDQFL�¿QV�
D�SUHGLU��FRPSURYDU��JHQHUDOLW]DU��IHU�PRGHOV��TXH�pV�XQD�PDQHUD�G¶DEVWUHXUH�

/¶DSUHQHQWDWJH�GHSqQ�HQ�JUDQ�PHVXUD�GH�OD�TXDQWLWDW�L�GH�OD�TXDOLWDW�G¶RFDVLRQV�TXH�
hagin tingut per dur-lo a la pràctica. Les situacions de vida diària en proporcionen 
PROWHV��SHUz�FDO�TXH�O¶HVFROD�DVVHJXUL�SHU�D�WRWV�HOV�LQIDQWV�H[SHULqQFLHV�SURX�ULTXHV�
L�TXH�HOV�DFRPSDQ\L�HQ�HOV�DSUHQHQWDWJHV��LPSXOVDQW�HO�SODQWHMDPHQW�G¶LQWHUURJDQWV��
encaminant la resposta a les seves preguntes, oferint materials, recursos i estratègies 
TXH�DMXGLQ�D�WUDYpV�GHOV�OOHQJXDWJHV�D�FRQQHFWDU�L�IHU�FRQVFLHQWV�OHV�H[SHULqQFLHV�
viscudes.

En l’àrea de comunicació i llenguatges les nenes i els nens experimentaran els 
diferents usos i funcions dels llenguatges, en un ambient amb condicions favora-
EOHV�TXH�KR�IDFLOLWL�L�RQ�HV�GHVHQYROXSL�OD�FRPXQLFDFLy�WDQW�YHUEDO�FRP�QR�YHUEDO��
Per això serà imprescindible establir una relació afectiva positiva entre l’infant i 
la persona adulta, i entre els mateixos infants, així com una comunicació intensa, 
ÀXLGD�L�DJUDGDEOH�HQWUH�WRWV�HOV�PHPEUHV�GH�OD�FRPXQLWDW�HGXFDWLYD�

Per mitjà de la llengua oral l’infant podrà relatar fets i vivències, explorar coneixe-
PHQWV��H[SUHVVDU�L�FRPXQLFDU�LGHHV�L�VHQWLPHQWV��YHUEDOLW]DU�HO�TXH�HVWj�LPDJLQDQW��
UHJXODU�OD�SUzSLD�FRQGXFWD�L�OD�GHOV�DOWUHV��SDUWLFLSDU�HQ�OD�VROXFLy�GH�FRQÀLFWHV��
UHFRQqL[HU�L�JDXGLU�GH�OHV�IRUPHV�OLWHUjULHV�L�SHUFHEUH��GRQFV��TXH�OD�OOHQJXD�pV�XQ�
instrument d’aprenentatge, de representació, de comunicació i de gaudi.

Els llenguatges plàstic, musical, corporal i matemàtic han de facilitar als 
infants els mitjans per desenvolupar les seves possibilitats d’expressió. La 
persona adulta s’ha de mostrar atenta per escoltar l’infant i observar-lo des del 
respecte, seguint el desenvolupament de les seves capacitats. Ha d’acompanyar 
el nen i la nena en el procés creatiu, conduint-los del dubte a l’experimentació, a 
gaudir del gest, del moviment, de la mirada, dels sons, de la veu, tot motivant, 
estimulant i donant suport; potenciant també la satisfacció de fer els seus propis 
descobriments.

A la nostra societat, l’entorn immediat de l’infant és ple de lletra impresa. L’in-
IDQW�Wp�FXULRVLWDW�L�LQWHUqV�SHU�GHVFREULU�SHU�D�TXq�VHUYHL[�L�FRP�IXQFLRQD��(V�WUDFWD�
G¶HQFDPLQDU�DTXHVW�LQWHUqV�SHUTXq�V¶LQLFLw�L�V¶LPSOLTXL�HQ�HO�SURFpV�GH�GHVFREHUWD�
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i comprensió del funcionament del codi escrit. Les situacions de comunicació 
UHDO�HQ�TXq�LQWHUYHQHQ�OD�OHFWXUD�L�O¶HVFULSWXUD�VyQ�OHV�PpV�LGzQLHV�SHU�D�DTXHVW�
aprenentatge.

/¶~V�IXQFLRQDO�L�VLJQL¿FDWLX�GH�OD�OHFWXUD�L�GH�O¶HVFULSWXUD�KD�GH�SRUWDU��GRQFV��DPE�
OD�LQWHUYHQFLy�HGXFDWLYD�SHUWLQHQW��D�O¶LQLFL�GHO�FRQHL[HPHQW�L�FDUDFWHUtVWLTXHV�GHO�
WH[W�HVFULW��DGTXLVLFLy�D�TXq�V¶DUULEDUj�HQ�HO�FLFOH�LQLFLDO�GH�O¶HGXFDFLy�SULPjULD�

Atesa la importància del llenguatge audiovisual i les tecnologies de la informació 
i la comunicació, caldrà fer present en els processos d’ensenyament i aprenentatge 
OD�FRPSUHQVLy�L�O¶H[SUHVVLy�GH�PLVVDWJHV�DXGLRYLVXDOV�L�HO�VHX�~V�HQ�OHV�GLYHUVHV�
WDVTXHV�HVFRODUV�

També caldrà desenvolupar actituds positives vers la pròpia llengua i la dels 
altres, despertant sensibilitat i curiositat per conèixer-ne d’altres, així com una 
SULPHUD�DSUR[LPDFLy��HVSHFLDOPHQW�HQ�HO�GDUUHU�FXUV�GHO�FLFOH��D�O¶~V�RUDO�G¶XQD�
llengua estrangera. Els recursos comunicatius i lingüístics seran claus per al seu 
GHVHQYROXSDPHQW�SHUVRQDO�L�SHU�D�O¶DGTXLVLFLy�GH�QRXV�FRQHL[HPHQWV�

Capacitats

L’educació infantil afavorirà el desenvolupament de les capacitats i la seva interre-
ODFLy��TXH�KD�GH�SHUPHWUH�DOV�QHQV�L�D�OHV�QHQHV�FUpL[HU�LQWHJUDOPHQW�FRP�D�SHUVRQHV�
HQ�HO�PyQ�DFWXDO��DPE�XQV�DSUHQHQWDWJHV�FRQWLQXDWV�L�SURJUHVVLXV��TXH�VHJXLUDQ�HQ�
O¶HWDSD�G¶HGXFDFLy�SULPjULD�DPE�O¶DGTXLVLFLy�GH�OHV�FRPSHWqQFLHV�EjVLTXHV�TXH�KD�
G¶DVVROLU�O¶DOXPQDW�HQ�¿QDOLW]DU�O¶HGXFDFLy�REOLJDWzULD�

(OV�REMHFWLXV�GH�FLFOH�SUHFLVHQ�OHV�FDSDFLWDWV�TXH�HOV�LQIDQWV�KDQ�G¶KDYHU�GHVHQ-
volupat en acabar el segon cicle de l’educació infantil, en relació amb continguts 
de les àrees i els criteris d’avaluació.

(O�GHVHQYROXSDPHQW�GH�OHV�FDSDFLWDWV�pV�HO�UHVXOWDW�GHO�TXH�V¶DSUqQ��$L[t��GRQFV��
al llarg de l’etapa de l’educació infantil els infants hauran d’anar desenvolupant les 
capacitats a l’entorn dels eixos següents:

1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
L’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, l’autoesti-

ma, l’educació de les emocions, l’autoexigència i el desenvolupament d’estratègies 
d’aprenentatge, del pensament crític i d’hàbits responsables són essencials per 
aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

L’infant haurà de ser capaç de:
Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordi-

nació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una 

imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
$GTXLULU�SURJUHVVLYDPHQW�KjELWV�EjVLFV�G¶DXWRQRPLD�HQ�DFFLRQV�TXRWLGLDQHV��SHU�

DFWXDU�DPE�VHJXUHWDW�L�H¿FjFLD�
2. Aprendre a pensar i a comunicar.
Organitzar i exposar les pròpies vivències; cercar i gestionar informació provinent 

de diferents fonts i suports; emprar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, 
visual, corporal, matemàtic, digital), en la comunicació d’informacions, sentiments 
i coneixements; treballar de manera cooperativa i ser conscients dels aprenentat-
ges propis, avançar en la construcció del coneixement i el desenvolupament del 
pensament propi.

L’infant haurà de ser capaç de:
3HQVDU��FUHDU��HODERUDU�H[SOLFDFLRQV�L�LQLFLDU�VH�HQ�OHV�KDELOLWDWV�PDWHPjWLTXHV�

EjVLTXHV�
Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situ-

acions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
([SORUDU��H[SHULPHQWDU��IRUPXODU�SUHJXQWHV�L�YHUL¿FDU�KLSzWHVLV��SODQL¿FDU�L�GHV-

envolupar projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos 
de formació de l’alumnat.
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L’infant haurà de ser capaç de:
Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat 

i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
0RVWUDU�LQLFLDWLYD�SHU�DIURQWDU�VLWXDFLRQV�GH�OD�YLGD�TXRWLGLDQD��LGHQWL¿FDU�QH�HOV�

SHULOOV�L�DSUHQGUH�D�DFWXDU�KL�HQ�FRQVHT�qQFLD�
4. Aprendre a conviure i habitar el món.
La conscienciació de la pertinença social i comunitària, el respecte per la diver-

sitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la 
LQVWLWXFLy�HVFRODU��HO�WUHEDOO�HQ�HTXLS��O¶HPSDWLD�YHUV�HOV�DOWUHV��OD�JHVWLy�SRVLWLYD�GHOV�
FRQÀLFWHV��HO�GHVHQYROXSDPHQW�GH�SURMHFWHV�HQ�FRP~��HWF���DIDYRUHL[HQ�OD�FRKHVLy�
social i la formació de persones compromeses i solidàries.

L’infant haurà de ser capaç de:
Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució 

SDFt¿FD�GH�FRQÀLFWHV�
&RPSRUWDU�VH�G¶DFRUG�DPE�XQHV�SDXWHV�GH�FRQYLYqQFLD�TXH�HO�SRUWLQ�FDS�D�XQD�

DXWRQRPLD�SHUVRQDO��FDS�D�OD�FROÂODERUDFLy�DPE�HO�JUXS�L�FDS�D�OD�LQWHJUDFLy�VRFLDO�

Objectius

El segon cicle de l’educació infantil contribueix a desenvolupar en l’alumne/a 
les capacitats següents:

��� ,GHQWL¿FDU�VH�FRP�D�SHUVRQD�WRW�VHQWLQW�VHJXUHWDW�L�EHQHVWDU�HPRFLRQDO��FRQHL-
xent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar 
FRQ¿DQoD�HQ�OD�UHJXODFLy�G¶XQ�PDWHL[�

2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions 
TXRWLGLDQHV�DPE�DFWLWXG�SRVLWLYD�L�VXSHUDQW�OHV�GL¿FXOWDWV�

��� 6HQWLU�TXH�SHUWDQ\�D�JUXSV�VRFLDOV�GLYHUVRV��SDUWLFLSDQW�KL�DFWLYDPHQW�L�XWLOLW]DQW�
els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.

4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup 
WRW�HVWDEOLQW�UHODFLRQV�DIHFWLYHV�SRVLWLYHV�DPE�DFWLWXGV�G¶HPSDWLD�L�FROÂODERUDFLy�L�
LQWHQWDQW�UHVROGUH�FRQÀLFWHV�GH�PDQHUD�SDFt¿FD�

��� 2EVHUYDU�L�H[SHULPHQWDU�HQ�O¶HQWRUQ�SURSHU�DPE�FXULRVLWDW�L�LQWHUqV��LQWHU-
SUHWDQW�OR�L�IHQW�VH�SUHJXQWHV�TXH�LPSXOVLQ�OD�FRPSUHQVLy�GHO�PyQ�QDWXUDO��VRFLDO��
físic i material.

6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la 
G¶DOWUHV�FRPSDQ\V�L�FRPSDQ\HV��JHQHUDQW�DFWLWXGV�GH�FRQ¿DQoD�L�UHVSHFWH�SHU�OHV�
GLIHUqQFLHV�L�YDORUDQW�OHV�UHODFLRQV�VRFLDOV�L�DIHFWLYHV�TXH�V¶KL�HVWDEOHL[LQ�

7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i 
H[SUHVVDU�ORV�PLWMDQoDQW�OHV�SRVVLELOLWDWV�VLPEzOLTXHV�TXH�HOV�RIHUHL[�HO�MRF�L�DOWUHV�
formes de representació.

8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes 
i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i repre-
VHQWDFLy�SHU�PLWMj�GHOV�OOHQJXDWJHV�FRUSRUDO��YHUEDO��JUj¿F��PXVLFDO��DXGLRYLVXDO�
i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les 
KDELOLWDWV�PDWHPjWLTXHV�EjVLTXHV�L�GH�O¶~V�GH�OHV�WHFQRORJLHV�GH�OD�LQIRUPDFLy�L�
la comunicació.

���� $SUHQGUH�L�JDXGLU�GH�O¶�DSUHQHQWDWJH��SHQVDU�L�FUHDU��T�HVWLRQDU�VH�FRVHV��
fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una 
manera cada vegada més estructurada.

ÀREES

Descoberta d’un mateix i dels altres

Autoconeixement i gestió de les emocions
([SORUDFLy�L�UHFRQHL[HPHQW�GH�FDUDFWHUtVWLTXHV�EjVLTXHV�GHO�SURSL�FRV��SDUWV��
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FDQYLV�ItVLFV��FUHL[HPHQW��QHFHVVLWDWV�EjVLTXHV��,QWHJUDFLy�GH�OHV�GHVFREHUWHV�HQ�XQ�
HVTXHPD�L�XQD�LPDWJH�FRUSRUDOV�GH�EDVHV�VzOLGHV�L�ÀH[LEOHV�

Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos: emo-
cionals, sensorials i perceptives, motrius, afectives i relacionals, expressives i 
cognoscitives.

$FFHSWDFLy�SRVLWLYD�GH�OHV�SUzSLHV�FDUDFWHUtVWLTXHV��WDQW�FDSDFLWDWV�FRP�OLPLWD-
cions personals.

$FWLWXG�RSWLPLVWD��HVIRUo�L�LQLFLDWLYD�SHU�DQDU�UHVROHQW�VLWXDFLRQV�GH�GL¿FXOWDW��
ItVLTXHV��HPRFLRQDOV��UHODFLRQDOV�L�LQWHOÂOHFWXDOV��FRPSWDQW�DPE�O¶DMXW�GH�OHV�SHUVRQHV�
adultes o els iguals.

,GHQWL¿FDFLy�GH�OHV�HPRFLRQV�EjVLTXHV��DPRU��DOHJULD��WULVWHVD��HQXLJ�L�SRU�D�SDUWLU�
GH�OHV�SUzSLHV�YLYqQFLHV��$VVRFLDFLy�DPE�FDXVHV�L�FRQVHT�qQFLHV��5HODFLy�HQWUH�
coneixement i acció.

Expressió de les pròpies emocions per mitjà dels diferents llenguatges: corpo-
UDO��SOjVWLF��PXVLFDO�L�YHUEDO��$GTXLVLFLy�SURJUHVVLYD�GHO�YRFDEXODUL�UHIHULW�D�OHV�
emocions.

&RQ¿DQoD�L�VHJXUHWDW�HQ�HOV�SURJUHVVRV�SURSLV��$XWRUHJXODFLy�SURJUHVVLYD�G¶HPR-
cions per aconseguir un creixement personal i relacional satisfactori.

Joc i moviment
Gust i valoració del joc, l’exploració sensorial i psicomotriu com a mitjà de gaudi 

personal i de relació amb si mateix, amb els altres i amb els objectes.
Exploració de moviments en relació amb un mateix, els altres, els objectes, i la 

situació espaciotemporal, tot avançant en les possibilitats expressives del propi 
cos.

Expressió, a partir de l’activitat espontània, de la vida afectiva i relacional mit-
jançant el llenguatge corporal.

'RPLQL�SURJUHVVLX�GH�OHV�KDELOLWDWV�PRWULXV�EjVLTXHV��FRRUGLQDFLy��WR�PXVFXODU��
HTXLOLEUL��SRVWXUHV�GLYHUVHV�L�UHVSLUDFLy�

Organització progressiva de la lateralitat.
([SHULPHQWDFLy�L�LQWHUSUHWDFLy�GH�VHQVDFLRQV�L�VLJQL¿FDWV�UHIHULWV�D�O¶HVSDL��GLQWUH�

fora, davant-darrere, segur-perillós, entre altres, i referits al temps: ritme, ordre, 
durada, simultaneïtat, espera.

Creixement personal en el desenvolupament de diversos jocs: de maternitat, de 
contrastos, exploratoris, sensoriomotors, simbòlics.

Comprensió i valoració progressiva de la necessitat de normes en alguns jocs
Prudència davant algunes situacions de risc o perill.
Relacions afectives i comunicatives
Exploració, acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics dels 

DOWUHV��VHQVH�SUHMXGLFLV�QL�HVWHUHRWLSV�TXH�GL¿FXOWHQ�OD�FRQYLYqQFLD�
,QWHUqV�L�FRQ¿DQoD�SHU�DFRVWDU�VH�DIHFWLYDPHQW�D�OHV�HPRFLRQV�GH�OHV�DOWUHV�SHUVRQHV��

Sensibilitat i percepció de les necessitats i els desitjos dels altres amb progressiva 
DFWLWXG�G¶DMXGD�L�GH�FROÂODERUDFLy�

Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits.
5HÀH[Ly�VREUH�OHV�UHODFLRQV�TXH�V¶HVWDEOHL[HQ�HQ�HOV�JUXSV�L�SDUWLFLSDFLy�HQ�OD�

concreció de normes per afavorir la convivència.
'LVSRVLFLy�D�OD�UHVROXFLy�GH�FRQÀLFWHV�PLWMDQoDQW�HO�GLjOHJ��D�O¶DVVXPSFLy�GH�

UHVSRQVDELOLWDWV�L�D�OD�ÀH[LELOLW]DFLy�G¶DFWLWXGV�SHUVRQDOV�SHU�WUREDU�SXQWV�GH�FRLQ-
cidència amb els altres i arribar a acords.

Autonomia personal i relacional
Autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia i rutines referits a la cura del 

cos: higiene, descans, alimentació, seguretat.
Aplicació d’hàbits d’autonomia i rutines en la vida escolar, mostrant iniciativa i 

HVIRUo�SHU�WUREDU�SHUVRQDOPHQW�VROXFLRQV�D�VLWXDFLRQV�L�GL¿FXOWDWV�VXSHUDEOHV��VDEHQW�
GHPDQDU�DMXGD�TXDQ�IDFL�IDOWD�L�DFFHSWDU�OD�TXDQ�FDOJXL�
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([HUFLWDFLy�SURJUHVVLYD�G¶KjELWV�TXH�DIDYRUHL[LQ�OD�UHODFLy�DPE�HOV�DOWUHV��FXUD��
atenció, escolta, diàleg i respecte.

3DUWLFLSDFLy�HQ�OD�FXUD�L�PDQWHQLPHQW�GHOV�REMHFWHV�L�HVSDLV�FROÂOHFWLXV�
,QFRUSRUDFLy�SURJUHVVLYD�G¶KjELWV�EHQH¿FLRVRV�SHU�D�OD�VDOXW�FRP�D�EHQHVWDU�

personal i interpersonal.
Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar activament en 

la presa de decisions.
Desig d’autonomia i iniciativa pròpia.
6HJXUHWDW�L�FRQ¿DQoD�HQ�OHV�SUzSLHV�SRVVLELOLWDWV�G¶DSUHQHQWDWJH�L�VDWLVIDFFLy�SHOV�

progressos assolits.

Descoberta de l’entorn

Exploració de l’entorn
2EVHUYDFLy�L�LGHQWL¿FDFLy�GH�GLIHUHQWV�HOHPHQWV�GH�O¶HQWRUQ��PDWHULDOV��REMHFWHV��

animals, plantes, paisatges.
2EVHUYDFLy�L�LGHQWL¿FDFLy�GH�TXDOLWDWV�G¶HOHPHQWV�GH�O¶HQWRUQ�
2EVHUYDFLy�L�LGHQWL¿FDFLy�GH�IHQzPHQV�QDWXUDOV��GLD��QLW��VRO��SOXMD��Q~YROV��YHQW��

HQWUH�DOWUHV��L�YDORUDFLy�GH�OD�VHYD�LQFLGqQFLD�HQ�OD�YLGD�TXRWLGLDQD�
,GHQWL¿FDFLy�GH�¿JXUHV�WULGLPHQVLRQDOV��HVIHUD��FLOLQGUH�L�SULVPD��L�SODQHV��WULDQJOH��

TXDGULOjWHU�L�FHUFOH��TXH�IRUPHQ�SDUW�G¶HOHPHQWV�GH�O¶HQWRUQ�
2EVHUYDFLy�L�LGHQWL¿FDFLy�GH�O¶HQWRUQ�VRFLDO��O¶HVFROD��HO�FDUUHU��HO�EDUUL��HO�SREOH�

o ciutat. Reconeixement de pertinença a la família, a l’escola, al grup classe, i les 
UHODFLRQV�TXH�V¶KL�HVWDEOHL[HQ�

Observació de la diversitat de costums, maneres d’interpretar la realitat, proce-
dències, llengües familiars, entre un mateix i els companys i companyes de classe 
L�DFFHSWDFLy�G¶DTXHVWD�UHDOLWDW�FRP�XQD�PDQHUD�G¶DSUHQGUH�

,GHQWL¿FDFLy�GH�IHVWHV��WUDGLFLRQV��KLVWzULHV�R�OOHJHQGHV�GH�O¶HQWRUQ�SURSHU�L�GH�
Catalunya. Interès per participar en activitats socials i culturals i per conèixer ma-
nifestacions pròpies de les cultures de companys i companyes de classe.

,GHQWL¿FDFLy�GH�GLIHUHQWV�RFXSDFLRQV�L�VHUYHLV�TXH�GHVHQYROXSHQ�OHV�SHUVRQHV�
adultes de l’entorn.

ÒV�GH�GLIHUHQWV�UHFXUVRV�JUj¿FV�SHU�UHFROOLU�L�FRPXQLFDU�OHV�REVHUYDFLRQV�FRP�HO�
GLEXL[�R�OD�FjPHUD�IRWRJUj¿FD��HQWUH�DOWUHV�

9DORUDFLy�GH�OHV�QRUPHV�TXH�UHJHL[HQ�OD�FRQYLYqQFLD�HQ�HOV�JUXSV�VRFLDOV��
WRW�HVWDEOLQW�UHODFLRQV�GH�UHVSHFWH�L�FROÂODERUDFLy�DPE�OHV�SHUVRQHV�GH�O¶HQWRUQ�
proper.

Respecte pels elements de l’entorn natural i social i participació en actuacions 
per a la conservació del medi.

Experimentació i interpretació
Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes, objectes 

i materials: color, grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions i altres propie-
tats.

([SHULPHQWDFLy�G¶DFFLRQV�TXH�SURYRTXHQ�FDQYLV�HQ�REMHFWHV�L�PDWHULDOV��IHQW�
anticipacions i comparant els resultats.

ÒV�G¶LQVWUXPHQWV�G¶REVHUYDFLy�GLUHFWD�L�LQGLUHFWD�SHU�D�OD�UHDOLW]DFLy�G¶H[SORUD-
cions i d’experiències, tant analògics com digitals: lupes, balances i sensors per a 
OD�UHFROOLGD�L�SRVWHULRU�DQjOLVL�GH�GDGHV��,QLFLDFLy�HQ�O¶~V�GH�OHV�WHFQRORJLHV�GH�OD�
informació i la comunicació.

0HVXUDPHQW�G¶REMHFWHV�PDQLSXODEOHV�SHU�FRQqL[HU�QH�OHV�FDUDFWHUtVWLTXHV�L�FRP-
SDUDU�ORV��ÒV�G¶HVWUDWqJLHV�GH�PHVXUDPHQW�GH�ORQJLWXG��FDSDFLWDW��PDVVD��WHPSV��
temperatura, fent estimacions i prediccions i usant unitats no convencionals.

2EVHUYDFLy�GH�FDUDFWHUtVWLTXHV�L�FRPSRUWDPHQWV�G¶DOJXQV�DQLPDOV�L�SODQWHV�HQ�
contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es relacionen.

5HFRQHL[HPHQW�GHOV�FDQYLV�TXH�HV�SURGXHL[HQ�HQ�DQLPDOV�L�SODQWHV�HQ�HO�GHFXUV�
del seu desenvolupament, interpretant les primeres nocions d’ésser viu i cicle.
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Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar informació 
de diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes de classe, i orga-
nitzar-la en els diferents models.

Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i 
valorant les aportacions dels altres.

5HSUHVHQWDFLy�JUj¿FD�GHO�SURFpV�VHJXLW�HQ�O¶H[SHULPHQWDFLy�L�GH�OD�LQWHUSUHWDFLy�
dels resultats.

Reconeixement i interpretació de diferents rols observables en entorns propers 
L�TXRWLGLDQV�

Raonament i representació
&RPSDUDFLy��RUGHQDFLy�L�FODVVL¿FDFLy�G¶REMHFWHV�L�PDWHULDO��HVWDEOLQW�UHODFLRQV�

TXDOLWDWLYHV�L�TXDQWLWDWLYHV��SHU�UHFRQqL[HU�SDWURQV��YHUEDOLW]DU�UHJXODULWDWV�L�IHU�
anticipacions.

&RQVWUXFFLy�GH�OD�QRFLy�GH�TXDQWLWDW�L�LQLFL�GH�OD�VHYD�UHSUHVHQWDFLy�
Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses, adonant-se 

TXH�VyQ�SUHVHQWV�HQ�VLWXDFLRQV�TXRWLGLDQHV�L�SHU�D�TXq�HV�IDQ�VHUYLU��TXDQWLWDW��LGHQ-
WL¿FDFLy��RUGUH�L�VLWXDFLy�

5HFRQHL[HPHQW�GH�VHT�qQFLHV�L�RUGHQDFLy�WHPSRUDO�GH�IHWV�L�DFWLYLWDWV�GH�OD�YLGD�
TXRWLGLDQD��,GHQWL¿FDFLy�GH�VqULHV�L�SUHGLFFLy�GH�OD�VHYD�FRQWLQXwWDW�

Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar reconeixent 
OD�PRGL¿FDFLy�GH�OHV�TXDQWLWDWV�L�IHQW�HVWLPDFLRQV�GH�UHVXOWDWV�

6LWXDFLy�GHOV�REMHFWHV�HQ�O¶HVSDL��UHFRQHL[HQW�OD�SRVLFLy�TXH�RFXSHQ�L�OD�GLVWjQFLD�
respecte d’un punt determinat. Orientació en espais habituals de l’habitatge, l’escola 
L�G¶HQWRUQV�FRQHJXWV��IHQW�~V�GH�OD�PHPzULD�HVSDFLDO�

ÒV�G¶HVWUDWqJLHV�SHU�UHVROGUH�VLWXDFLRQV�TXH�UHTXHUHL[LQ�FRQHL[HPHQWV�PDWHPjWLFV��
Verbalització dels processos i valoració dels resultats.

$GTXLVLFLy�SURJUHVVLYD�GH�O¶DXWRQRPLD�FRJQLWLYD�TXH�JHQHUD�HO�WUHEDOO�EDVDW�HQ�
O¶H[SHULPHQWDFLy�L�HO�UDRQDPHQW��DPE�OD�FRPSURYDFLy��HO�FRQWUDVW�L�OD�MXVWL¿FDFLy�
com a manera habitual de conèixer i d’elaborar explicacions.

,GHQWL¿FDFLy�G¶DOJXQV�FDQYLV�HQ�OD�YLGD�TXRWLGLDQD�L�HOV�FRVWXPV�HQ�HO�SDV�GHO�WHPSV�
i en situacions properes. Consciència del pas del temps, els dies, les setmanes, els 
PHVRV�L�OHV�HVWDFLRQV��ÒV�GHO�FDOHQGDUL�

,GHQWL¿FDFLy�GH�FDQYLV�TXH�HV�SURGXHL[HQ�HQ�O¶HQWRUQ�L�HQ�HO�WHPSV��HVWDEOLQW�
relacions causa-efecte.

ÒV�GHO�GLEXL[�FRP�D�PLWMj�GH�UHSUHVHQWDFLy��REVHUYDFLy�GH�OD�UHDOLWDW��SURFHVVRV��
canvis.

(ODERUDFLy�L�LQWHUSUHWDFLy�GH�UHSUHVHQWDFLRQV�JUj¿TXHV�VHQ]LOOHV�VREUH�GDGHV�GH�
OD�YLGD�TXRWLGLDQD�

,GHQWL¿FDFLy�G¶LQIRUPDFLRQV�SURSRUFLRQDGHV�SHOV�GLIHUHQWV�PLWMDQV�GH�FRPXQL-
cació, i expressió de la pròpia opinió.

Comunicació i llenguatges

Observar, escoltar i experimentar
Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats 

VRQRUHV��VLPEzOLTXHV��FLQqWLTXHV�L�SOjVWLTXHV�G¶HOHPHQWV�GH�O¶HQWRUQ�
Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara 

FRQYHUVHV��FRQWH[WRV�GH�MRF��DFWLYLWDWV�GH�OD�YLGD�TXRWLGLDQD�L�DFWLYLWDWV�UHODFLRQDGHV�
amb la cultura.

ÒV�G¶HVWUDWqJLHV�SHU�FRPSUHQGUH�HOV�DOWUHV�TXDQ�V¶H[SUHVVHQ�YHUEDOPHQW��DGRSWDQW�
una actitud positiva i de respecte envers les llengües.

Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions.
Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, audio-

YLVXDOV��SOjVWLTXHV��REUHV�HVFqQLTXHV��XVDQW�HVWUDWqJLHV�SHU�HVFROWDU��PLUDU�L�OOHJLU�
Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies, endevi-

nalles i dites, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i d’aprenentatge.
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(VFROWD�DFWLYD�GH�FUHDFLRQV�PXVLFDOV�SHU�D�OD�GLVFULPLQDFLy��LGHQWL¿FDFLy�L�FDSWDFLy�
GH�OD�SXOVDFLy�L�ULWPHV��HVWUXFWXUHV��TXDOLWDWV�GHOV�VRQV��PHORGLHV�L�KDUPRQLHV�

([SHULPHQWDFLy�DPE�WqFQLTXHV�SOjVWLTXHV�L�DXGLRYLVXDOV�EjVLTXHV��GLEXL[��SLQWXUD��
FROODJH��PRGHODWJH��HVWDPSDFLy��HGLFLy�JUj¿FD�DPE�RUGLQDGRU�L�LPDWJH��WUHEDOODQW�
O¶DOIDEHW�YLVXDO��SXQW��OtQLD��WDFD��FRORU��WH[WXUD��YROXP��HQTXDGUDPHQW��SXQWV�GH�
vista i llum.

([HUFLWDFLy�GH�GHVWUHVHV�PDQXDOV��UHWDOODU��HVTXLQoDU��DUUXJDU��SXQ[DU�L�SOHJDU��
DGTXLULQW�FRRUGLQDFLy�RFXORPDQXDO�

Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat 
G¶RUGLQDGRU��L�WDPSRQV��SHU�SURGXLU�PLVVDWJHV�HVFULWV�R�JUj¿FV�

Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents mo-
viments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions 
TXH�FRPSRUWD�

3URJUHVVLy�HQ�HO�GRPLQL�L�O¶~V�GH�OD�YHX��D�SDUWLU�GH�MRFV�L�GH�OD�FDQoy��DL[t�FRP�HQ�
OHV�KDELOLWDWV�L�DFWLWXGV�QHFHVVjULHV�SHU�D�O¶~V�GHOV�LQVWUXPHQWV�PXVLFDOV�

Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de materials de 
O¶HQWRUQ��FRP�HWLTXHWHV��FDUWHOOV��OOLEUHV�L�UHYLVWHV��HQ�VXSRUW�GH�SDSHU�R�GLJLWDO��TXH�
contenen text escrit.

Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les habi-
OLWDWV�OLQJ�tVWLTXHV�L�H[SUHVVLYHV�

Parlar, expressar i comunicar
Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les 

SURGXFFLRQV�DUWtVWLTXHV��OLWHUjULHV��PXVLFDOV��WHDWUDOV��SOjVWLTXHV�L�DXGLRYLVXDOV�
ÒV�L�YDORUDFLy�SURJUHVVLYD�GH�OD�OOHQJXD�RUDO�SHU�HYRFDU�L�UHODWDU�IHWV��SHU�H[SUHVVDU�

i comunicar idees, desigs i sentiments, com a forma d’aclarir, organitzar i accedir 
al propi pensament, per regular la pròpia conducta i la dels altres.

ÒV�GH�UHFXUVRV�H[SUHVVLXV�GHO�SURSL�FRV�L�GH�VXSRUWV�YLVXDOV�HQ�OD�FRPXQLFDFLy�
oral.

Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o fantasies a 
WUDYpV�GHO�GLEXL[�L�GH�SURGXFFLRQV�DUWtVWLTXHV��PXVLFDOV��SOjVWLTXHV��HVFqQLTXHV�L�
audiovisuals.

Utilització d’estratègies per fer-se comprendre i per comprendre els altres, amb 
LPLWDFLy�GH�PRGHOV�L�DPE�XQ�~V�GH�OD�OOHQJXD�FDGD�YHJDGD�PpV�DFXUDW��SURQXQFLDFLy�
clara, estructura gramatical correcta, lèxic precís i variat, entonació i to de veu 
apropiats.

*XVW�SHU�SDUWLFLSDU�HQ�OHV�FRQYHUVHV�DPE�O¶~V�SURJUHVVLX�GH�OHV�QRUPHV�TXH�UHJHL[HQ�
els intercanvis lingüístics: torns de parla, atenció, manteniment i canvi de tema, 
DGHTXDFLy�DO�FRQWH[W��L�GH�OHV�IRUPHV�HVWDEOHUWHV�VRFLDOPHQW�SHU�LQLFLDU��PDQWHQLU�L�
¿QDOLW]DU�OHV�FRQYHUVHV�

Participació en converses sobre diferents temes, tot compartint les descobertes, 
hipòtesis, desitjos, sentiments i emocions, aprenent a contrastar i a incorporar les 
aportacions dels altres.

ÒV�GH�OD�OOHQJXD�SHU�PRVWUDU�DFRUGV�L�GHVDFRUGV�L�UHVROGUH�FRQÀLFWHV�GH�PDQHUD�
apropiada i assertiva.

Utilització d’instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com a 
mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar.

&RPXQLFDFLy�D�WUDYpV�GHO�FRGL�PDWHPjWLF�HQ�VLWXDFLRQV�GH�OD�YLGD�TXRWLGLDQD�

Interpretar, representar i crear
ÒV�GHOV�OOHQJXDWJHV�YHUEDO��PXVLFDO��SOjVWLF��PDWHPjWLF��DXGLRYLVXDO�L�FRUSRUDO�

com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics i 
H[SUHVVLXV��$SUHFLDFLy�GH�O¶HVWqWLFD�GH�OHV�IRUPHV�OLWHUjULHV��ULWPH�L�ULPD��L�DUWtVWLTXHV��
L�GH�OHV�VHQVDFLRQV�L�HPRFLRQV�TXH�SURYRTXHQ�

Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i l’escrit.
ÒV�G¶HVWUDWqJLHV�SHU�DSUR[LPDU�VH�D�OD�OHFWXUD��FRP�VyQ�DUD�LGHQWL¿FDFLy�GH�

SDUDXOHV�VLJQL¿FDWLYHV�L�XVXDOV��~V�GHO�FRQWH[W�L�GH�OD�IRUPD�GH�O¶HVFULW��UHFRQHL[H-
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PHQW�GH�OOHWUHV��~V�GH�OHV�LOÂOXVWUDFLRQV��JUj¿FV�L�DOWUHV�LPDWJHV�TXH�DFRPSDQ\HQ�
els textos.

,QLFLDWLYD�L�LQWHUqV�SHU�SURGXLU�WH[WRV�HVFULWV�HQ�FRQWH[WRV�VLJQL¿FDWLXV�DPE�GLIH-
rents funcions i amb aproximació progressiva a l’escriptura convencional.

Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en l’ob-
servació i l’escolta com en els processos creatius artístics.

ÒV�GH�PDWHULDOV�L�WqFQLTXHV�SOjVWLTXHV�SHU�IHU�UHSUHVHQWDFLRQV�GH�PDQHUD�FUHDWLYD�
&UHDFLy�LQGLYLGXDO�L�FROÂOHFWLYD�GH�GLIHUHQWV�WLSXV�GH�WH[WRV��FRP�VyQ�DUD�FRQWHV��

relats, rodolins i endevinalles, gaudint del plaer de la creació de móns imaginaris 
a través de les paraules i les imatges.

Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d’arreu del món, i 
representació de personatges, fets i jocs d’expressió corporal.

$GTXLVLFLy�G¶DFWLWXGV�L�KDELOLWDWV�QHFHVVjULHV�SHU�SRVLFLRQDU�VH�FRP�D�LQWqUSUHW��
oient, compositor o director: escoltar, observar, interpretar i crear.

ÒV�GH�OOLEUHV��WDPEp�HQ�IRUPDW�PXOWLPqGLD��SHU�LPDJLQDU��LQIRUPDU�VH��GLYHUWLU�
se, estar bé.

Utilització d’instruments tecnològics en els processos creatius per al treball amb 
OD�IRWRJUD¿D��HO�YtGHR�L�O¶RUGLQDGRU�D�WUDYpV�GHOV�SURJUDPHV�REHUWV�G¶HGLFLy�GH�WH[WRV��
JUj¿FV��SUHVHQWDFLRQV��([SUHVVLy�DXGLRYLVXDO�SHU�FUHDU�KLVWzULHV��GLEXL[DU�L�SLQWDU�
DPE�HGLWRUV�JUj¿FV�L�PXOWLPqGLD�

,QLFLDFLy�HQ�OHV�KDELOLWDWV�SHU�D�O¶DQjOLVL�GH�OD�OOHQJXD��FRUUHVSRQGqQFLD�VR�JUD¿D��
VHJPHQWDFLy�VLOÂOjELFD��DPE�~V�GH�YRFDEXODUL�HVSHFt¿F�SHU�UHIHULU�VH�D�DOJXQV�GHOV�
VHXV�HOHPHQWV�EjVLFV��SDUDXOD��OOHWUD��VR��WtWRO��*XVW�SHU�SURYDU��UHIRUPXODU�L�UHÀH-
xionar sobre la llengua.

5HFRQHL[HPHQW�L�~V�GH�OOHQJXDWJH�PDWHPjWLF�DPE�QRPEUHV��VtPEROV�L�FRGLV�TXH�
SRGHQ�VHU�OOHJLWV�SHOV�DOWUHV�L�TXH�WHQHQ�VLJQL¿FDWV�FRPSDUWLWV�SHU�OD�VRFLHWDW�HQ�
contextos reals i situacions progressivament més complexes.

ÒV�GH�SURFHGLPHQWV��FRP�DUD�SUHJXQWDU��QHJRFLDU��SUHGLU��SODQL¿FDU��UDRQDU��
simular.

&RQVWUXFFLy�GH�OD�QRFLy�GH�TXDQWLWDW�L�LQLFL�GH�OD�VHYD�UHSUHVHQWDFLy�
9DORUDFLy�L�UHVSHFWH�SHU�OHV�SURGXFFLRQV�RUDOV��JUj¿TXHV�L�HVFULWHV�SUzSLHV�L�GHOV�

companys i companyes.

Criteris d’avaluació
��� 6DEHU�H[SORUDU�L�UHFRQqL[HU�OHV�SDUWV��OHV�SRVVLELOLWDWV�L�FDUDFWHUtVWLTXHV�GHO�

seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva iden-
WL¿FDFLy�

2. Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l’es-
pai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes.

��� 7HQLU�LQWHUqV�L�FRQ¿DQoD�HQ�HOV�DOWUHV�L�VHQWLU�VH�SDUW�GHO�JUXS��HVWDEOLQW�UHODFLRQV�
DIHFWLYHV�SRVLWLYHV�P~WXHV�

4. Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la 
SUzSLD�FXUD��D�OHV�WDVTXHV�HVFRODUV�L�HQ�OD�UHODFLy�DPE�HOV�DOWUHV�

��� ,GHQWL¿FDU�FDUDFWHUtVWLTXHV�L�UHJXODULWDWV�HQ�O¶HQWRUQ�QDWXUDO��VRFLDO�L�FXOWXUDO��
L�XWLOLW]DU�HOV�UHFXUVRV�JUj¿FV�SHU�UHFROOLU�L�FRPXQLFDU�OHV�REVHUYDFLRQV�

6. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, 
HPSUDQW�OHV�PHVXUHV�DGHTXDGHV�L�OD�VHYD�UHSUHVHQWDFLy�JUj¿FD�

��� $SOLFDU�HVWUDWqJLHV�GH�FjOFXO��FRPSDUDU��RUGHQDU��FODVVL¿FDU��UHFRQqL[HU�SDWURQV�
i verbalitzar-ho.

8. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, senti-
ments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de 
FRQYHUVD�L�G¶DSUHQHQWDWJH�DPE�O¶~V�G¶XQ�OOHQJXDWJH�QR�GLVFULPLQDWRUL��L�DPE�DFWLWXG�
de respecte vers altres cultures i diferents llengües.

9. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral 
L�O¶HVFULW��LQLFLDU�VH�HQ�O¶~V�IXQFLRQDO�GH�OD�OHFWXUD�L�O¶HVFULSWXUD��&UHDU�GH�PDQHUD�
LQGLYLGXDO�L�FROÂOHFWLYD�SHWLWV�WH[WRV�L�GLEXL[RV�
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10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar 
i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i 
audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC).

������������

*
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DECRET
183/2008, de 9 de setembre, del procediment per a la restitució a les persones 
ItVLTXHV�R�MXUtGLTXHV�GH�FDUjFWHU�SULYDW�GHOV�GRFXPHQWV�FRQ¿VFDWV�DPE�PRWLX�GH�
la Guerra Civil.

/D�/OHL�GH�O¶(VWDW����������GH����GH�QRYHPEUH��Wp�SHU�REMHFWH�OD�UHVWLWXFLy�D�OD�
*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D�GHOV�GRFXPHQWV�FRQ¿VFDWV�DPE�PRWLX�GH�OD�*XHUUD�&LYLO�
i custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola. La Llei distingeix 
HQWUH�OD�UHVWLWXFLy�D�OD�*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D��TXH�HV�SURGXHL[�ope legis, i la 
UHVWLWXFLy�D�OHV�SHUVRQHV�QDWXUDOV�L�MXUtGLTXHV�SULYDGHV��TXH�UHTXHUHL[�OD�LQVWUXFFLy�
d’un procediment previ destinat a acreditar, per part de les persones interessades, 
l’existència d’un interès legítim en la devolució dels documents.

/¶DUWLFOH�����GH�OD�/OHL���������GLVSRVD�TXH�OHV�SHWLFLRQV�L�VROÂOLFLWXGV�TXH�HV�
IRUPXOLQ�V¶KDQ�GH�WUDPLWDU�L�UHVROGUH�SHO�SURFHGLPHQW�TXH�HVWDEOHL[L�OD�*HQHUDOLWDW�
GH�&DWDOXQ\D�HQ�H[HUFLFL�GH�OHV�VHYHV�FRPSHWqQFLHV��/¶DUWLFOH�����GH�OD�PDWHL[D�/OHL�
HVWDEOHL[�HOV�UHTXLVLWV�TXH�V¶KDQ�GH�FRPSOLU�HQ�HO�SURFHGLPHQW�HVPHQWDW�

/¶REMHFWH�G¶DTXHVW�'HFUHW�pV�HVWDEOLU�HO�SURFHGLPHQW�SHU�D�OD�UHVWLWXFLy�DOV�SDUWLFX-
ODUV�GHOV�GRFXPHQWV�FRQ¿VFDWV��(O�UHWRUQ�GH�OD�GRFXPHQWDFLy�D�OHV�SHUVRQHV�WLWXODUV�
TXH�HQ�VLJXLQ�OHJtWLPHV�SURSLHWjULHV�VXSRVD�DFDEDU�DPE�XQD�VLWXDFLy�G¶LQMXVWtFLD�
KLVWzULFD�HQ�UHVWDEOLU�VLWXDFLRQV�MXUtGLTXHV�LOÂOHJtWLPDPHQW�H[WLQJLGHV�D�FDXVD�GH�
O¶HVSROL�GH�GRFXPHQWDFLy�GXW�D�WHUPH�SHO�UqJLP�IUDQTXLVWD��6¶KD�WLQJXW�HQ�FRPSWH�
HO�SURFpV�G¶H[LOL�GH�PROWV�FLXWDGDQV�L�FLXWDGDQHV��SHU�OD�TXDO�FRVD�HV�IDUj�GLIXVLy�
GHOV�DFWHV�G¶LGHQWL¿FDFLy�GHOV�GRFXPHQWV�TXH�QR�HV�SXJXLQ�QRWL¿FDU�D�OHV�SHUVRQHV�
TXH�HQ�VLJXLQ�OHJtWLPHV�WLWXODUV�D�WUDYpV�GHOV�FDVDOV�FDWDODQV�G¶DUUHX�GHO�PyQ�L�GHO�
web del departament competent en matèria de cultura.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del con-
seller de Cultura i Mitjans de Comunicació i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

���� /¶REMHFWH�G¶DTXHVW�'HFUHW�pV�UHJXODU�HO�SURFHGLPHQW�SHU�D�OD�UHVWLWXFLy�D�
SHUVRQHV�ItVLTXHV�R�MXUtGLTXHV�GH�FDUjFWHU�SULYDW�GHOV�GRFXPHQWV��IRQV�GRFXPHQWDOV�
L�DOWUHV�HIHFWHV�TXH�YDQ�VHU�FRQ¿VFDWV�D�&DWDOXQ\D�SHU�OD�'HOHJDFLy�GH�O¶(VWDW�SHU�D�
la Recuperació de Documents, creada en virtut del Decret de 26 d’abril de 1938; 
WRW�DL[z�G¶DFRUG�DPE�OD�/OHL�GH�O¶(VWDW����������GH����GH�QRYHPEUH��GH�UHVWLWXFLy�D�OD�
*HQHUDOLWDW�GH�&DWDOXQ\D�GHOV�GRFXPHQWV�FRQ¿VFDWV�DPE�PRWLX�GH�OD�*XHUUD�&LYLO�
custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre 
Documental de la Memòria Històrica.

���� (O�GUHW�GH�UHVWLWXFLy�GHOV�GRFXPHQWV�R�DOWUHV�HIHFWHV�UHTXHUHL[�HO�UHFRQHL-
[HPHQW�GH�O¶DFUHGLWDFLy�GRPLQLFDO�HQ�HO�PRPHQW�GH�OD�FRQ¿VFDFLy�L�FRPSRUWD�HO�
OOLXUDPHQW��VHQV�SHUMXGLFL�TXH�OHV�SHUVRQHV�WLWXODUV�SXJXLQ�DFRUGDU�QH�DPE�O¶$U[LX�
1DFLRQDO�GH�&DWDOXQ\D�R�XQ�DOWUH�DU[LX�S~EOLF�HO�GLSzVLW��G¶DFRUG�DPE�O¶DUWLFOH����GH�
la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

Article 2
$FWH�G¶LGHQWL¿FDFLy

���� /¶DFWH�G¶LGHQWL¿FDFLy�KD�GH�FRQWHQLU��FRP�D�PtQLP��HOV�DVSHFWHV�VHJ�HQWV�
a) Denominació del document, fons documental o altre efecte.
E�� 1RP�GH�OD�SHUVRQD�SURGXFWRUD�
c) Data o dates extremes.
d) Contingut sumari.
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