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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
   
 
    El nostres PEC i PCC són la base fonamental, en la qual basem la nostra tasca 
educativa. Concretament el PEC va ser elaborat a l'any 2001 pels Equips Docents 
d'aquell moment. I d'altra banda, el PCC va ser elaborat en l'any 2014. 
 
   Durant els darrers anys el personal Educatiu observàvem la necessitat de rectificar, 
modificar i revisar algunes de les parts del Projecte Educatiu, sobretot, partint de la 
perspectiva amb mirada Coeducativa. 
   Així doncs, els equips, que en aquest moment estàvem en les llars d´infants 
Públiques Municipals Rodona i El Bosquet, vam anar revisant aquest document i vam 
elaborar aquest que us presentem. 
 
   El PEC és la nostra eina de treball pedagògic amb tota la Comunitat Educativa, 
partint de la reflexió com a base Educativa, com a instrument d'avaluació de la nostra 
feina, com a revisió dels nostres Projectes Pedagògics adaptats al nostre context 
Educatiu i, a les necessitats dels infants que participen. 
 
   Tots aquests aspectes els debatem, durant el curs, en l'espai de reflexió de 
cadascuna de les llars, Rodona i Bosquet, a fi d'aconseguir una tasca coherent amb els 
nostres principis pedagògics i, alhora, fomentant la cohesió del nostre Equip Docent. 
 
   Així doncs, aquests Projectes són la base pedagògica que marca les nostres 
Programacions i la nostra tasca Educativa del dia a dia, la qual està en constant revisió 
per part nostre, amb el principal objectiu de millorar la nostra qualitat de treball, sense 
perdre de vista el context Educatiu del moment específic que ens trobem. 
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PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
1. L'aprenentatge a l'escola 
 
Característiques de l'aprenentatge  
 
A les llar d’infants municipals de Barberà entenem l’aprenentatge com un procés vital, 
vivencial, significatiu i globalitzat. Parteix de les pròpies capacitats, habilitats, 
interessos i del grau de desenvolupament, i que és el resultat de les pròpies vivències i 
experiències. 

Considerem que el coneixement es construeix a partir del propi bagatge i dels 
coneixements previs, i que neix de la necessitat de satisfer les necessitats bàsiques. 

L’aprenentatge ajuda a enfortir l’autonomia per tal de viure i conviure en societat i té 
com a finalitat el desenvolupament integral de la persona. 

El procés de l’aprenentatge és tant important com el coneixement adquirit i els 
conceptes interioritzats. Partim del convenciment que els coneixements no s’imposen 
ja que es necessita la col·laboració de l’infant perquè es produeixi l’aprenentatge. 
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Partint d’aquesta definició, des de les llars considerem que perquè es produeixi 
l'aprenentatge s’ha de partir de l’acció pròpia dels infants, amb una participació activa. 
Aquesta acció precisa de motivació interna, interès, inquietud, ganes de superar 
reptes, curiositat, tempteig, exploració, provar i experimentar... Amb una actitud 
d’atenció, ganes de fer, observació i escolta... i ajudats per recursos com la imitació, la 
representació, la repetició i la memorització. 
 
Valorem com a situacions més propícies per a l’aprenentatge les activitats quotidianes 
el joc i les diverses situacions d’interacció amb les persones adultes, els seus iguals i 
els objectes. 

 
2. Capacitats a desenvolupar: concreció de la finalitat  
 
Continguts educatius 
 
Descoberta d’un mateix i dels altres 
 
Àrees d’experiència i desenvolupament 
 
Les llars d'infants municipals de Barberà del Vallès , a partir de la proposta Curricular, 
volem contribuir a desenvolupar en els infants que atenen les capacitats següents: 
 

1. Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional 
corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les 
pròpies emocions i sentiments. 
 
a. Que l'infant sigui capaç de reconèixer-se com a membre del grup humà, del 
familiar, de l´escola i amb unes característiques personals pròpies. 
 b. Que l'infant sigui capaç de reconèixer els altres com a iguals a sí mateix i 
membres del mateix grup. 
c. Que sigui conscient, cada cop més, de com l'afecten les emocions i anar 
regulant, a poc a poc, el seu comportament davant de les més conegudes: enuig, 
tristesa, alegria, por.. 
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2. Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el 
seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que 
facilitin la integració en el grup. 

a. Que pugui relacionar-se amb els altres de manera pacífica i positiva. 
b. Que sigui capaç de respectar els altres  
c. Que entengui alguns dels hàbits socials i de convivència propis de la nostra 
cultura. 

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

a. Que pugui situar-se en les diferents rutines diàries i prendre, cada cop 
més, un paper actiu, tot podent anticipar-les  
 
b. Que sigui capaç d'identificar les seves necessitats i arribar a poder 
solucionar-les amb autonomia. 
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4. Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se 
a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del 
llenguatge oral. 

a. Que sigui capaç d'observar, parar atenció i escoltar per poder comprendre 
allò que se li diu. 
b. Que tracti d'atendre tant al llenguatge corporal com l'entonació i la pròpia 
paraula. 
c. Que desenvolupi les habilitats expressives i comunicatives cada cop d'una 
manera més precisa. 
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5. Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, 
augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i 
l’orientació en l’espai quotidià. 

a. Que l'infant sigui capaç  desplaçar-se amb autonomia. 
b. Que l'infant vagi  controlant progressivament tant els moviments globals 

dels seu cos com els moviments parcials de la cara, els peus i, sobretot les 
mans per poder agafar i utilitzar diferents materials que necessita per 
interactuar amb l'entorn que l'envolta. 

c. Que l'infant sigui capaç de reconèixer els diferents espais de l'escola i 
moure's amb seguretat en ells.  
 

6. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les 
pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves 
característiques perceptives. 

a. Que l'infant sigui capaç d'observar el món que l'envolta, explorar les 
característiques del seu entorn i interaccionar de diverses formes. 

b. Que sigui capaç de descobrir i utilitzar els diferents materials i objectes dels 
contextos en què hi viu. 

c. Que pugui diferenciar i identificar algunes propietats dels objectes 
(gran/petit, tou/dur, fred/calent, fi/rugós, colors, bonic/lleig, etc.) i establir 
algunes relacions entre ells (dins/fora, dalt/baix, davant/darrera, lluny/a 
prop, molts/pocs, hi cap o no, etc.) 

d. Que sigui capaç de i reconèixer els materials i mobiliaris, ubicar-los i recollir-
los. 
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7. Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica, i anar-les 
representant a través d’un incipient joc simbòlic. 

a. Que s'interessi i tingui  curiositat pels materials proposats i els descoberts 
per ell   mateix. 

b. Que sigui capaç d'imitar accions de la vida quotidiana anar representant 
vivències i emocions mitjançat el joc simbòlic. 

c. Que l'infant gaudeixi de les activitats de joc, tot expressant-se tal com és. 
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8. Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, 
musical i plàstic. 
a. Que l'infant sigui capaç de desenvolupar les capacitats de comprensió dels 

diferents llenguatges, especialment del corporal i verbal. 

b. Que sigui capaç d'expressar cada vegada més clarament les seves necessitats, 
apreciacions i sentiments en amb diferents llenguatges. 

c. Que vagi reconeixent i diferenciant alguns elements bàsics dels llenguatges 
plàstic, musical i matemàtic.  

Descoberta de l’entorn 
 

− Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat, iniciant-se en el 
coneixement i l’adquisició de comportaments socials que facilitin la 
integració en els diferents grups socials en què participa. 

− Que sigui conscient que és membre de diferents grups socials que es relacionen 
entre sí, amb unes pautes determinades de convivència: compartint espais, 
saludant-se, conversant... 

− Que sigui conscient que la seva actuació pot tenir conseqüències vers els altres, 
positives o negatives.  
 

− Orientació amb autonomia en els espais habituals i quotidians i iniciació en 
l’ús de termes relatius a l’espai (aquí, allà, dins, fora, amunt, avall) 

− Que reconegui els espais més propers i habituals del seu entorn i els pugui 
identificar fàcilment. 

− Que reconegui els termes relatius a l’espai: dins, fora... lluny, a prop, al costat 
de, en mig de... 

− Que utilitzi, cada cop més, aquests termes per dir a on vol anar o el que vol fer:  
anar aquí, pujar a, ficar-se a dins... 
 

− Orientació en les seqüències temporals en què s’organitza la vida diària i 
iniciació en l’ús de termes relatius a l’organització del temps (matí, tarda, ara, 
després, avui, demà) 

− Que reconegui les seqüències temporals més bàsiques: matí, tarda, nit. 
− Que identifiqui les rutines quotidianes associades a aquestes seqüències: abans 

de, després de... 
− Que comenci a utilitzar els termes relatius a aquestes seqüències: demà és 

festa, ahir vaig anar al parc... 
 

− Observació i actuació sobre la realitat immediata, a partir de les pròpies 
vivències, establint relacions entre objectes segons les seves característiques 
perceptives. 
− Que l’infant mostri interès per manipular i explorar el material que posem al 

seu abast, per tal de poder interioritzar les característiques dels objectes. 
− Que l'infant, partint de la seva pròpia vivència, progressi en la manipulació 

dels objectes, tot descobrint-ne noves interaccions  i  possibilitats dels 
diferents materials. 

− Que l’infant sigui capaç d’elaborar petites creacions? fer composicions? a 
partir dels materials que té a l’abast. 
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− Observació i exploració de l’entorn físic i social, planificant i ordenant la 
pròpia acció, constatant-ne els efectes i establint relacions entre la pròpia 
actuació i les conseqüències que se’n deriven. 
− Que l’infant sigui capaç de situar-se en l’espai de la classe i de l’escola i 

mostrar-se segur. 
− Que aprengui a ordenar les diferents accions que ha de fer per aconseguir 

un determinat efecte o resultat, material o relacional. 
− Que l’infant sigui capaç de reconèixer en la relació amb els companys i 

companyes, si les seves actituds envers a ells i elles són les adequades per 
a una bona relació. 

− Que l’infant sigui capaç d’anar modificant les seves actituds envers la relació 
amb els seus companys i companyes per tal de tenir una bona convivència. 

 
− Observació i constatació d’alguns dels canvis i modificacions a què estan 

sotmesos tots els elements de l’entorn (persones, animals, plantes i objectes) 
− Que l’infant, en funció de les seves capacitats, sigui conscient d'alguns 

canvis físics i emocionals de les persones amb qui conviu. Que l’infant pugui 
entendre que les persones i objectes no desapareixen, encara que no 
estiguin sempre presents al seu camp visual. 

− Que l’infant pugui percebre alguns canvis que es produeixen en l’hort i el 
jardí de l’escola, participant de manera activa en les activitats i la cura 
d’aquests espais. 

− Que l’infant participi activament en l’elaboració d’algun àpat a partir de les 
verdures de l’hort que es poden consumir crues. 

 
− Interès i curiositat pel medi físic i social, explorant les característiques 

d’objectes, materials i elements de l’entorn natural, formulant preguntes sobre 
alguns esdeveniments i representant vivències i situacions mitjançant el joc 
simbòlic. 

 
− Que l'infant mostri curiositat i s'interessi pel medi físic tot explorant 

sensorialment qualsevol cosa que estigui al seu abast 
− Que manifesti interrogants a l'adult per satisfer la seva curiositat pel  

funcionament de l'entorn que l'envolta 
− Que l'infant sigui capaç, a través del joc simbòlic, de representar vivències 

de la realitat social que l'envolta: casa, escola, carrer... 
  

− Participació en festes, tradicions i costums de la comunitat a la qual 
pertany, mostrant interès i curiositat. 
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− Que l'infant tingui curiositat, participi i gaudeix de les festes i tradicions 
sentint-se que forma part de la festa, tot respectant el seu moment 
evolutiu. 
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− Que l'infant s'integri en els costums de l'entorn social del qual forma part,  
tot sentint-se membre de la seva comunitat: família, escola, carrer, barri, 
ciutat...  

 
− Iniciació en la diferenciació d’algunes qualitats sensorials fruit de 

l’exploració dels objectes materials, d’elements de l’entorn natural i de la 
comparació de les seves propietats. Inici de les primeres classificacions, 
ordenacions i correspondències en funció de les característiques i els 
atributs. 
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− Que sigui capaç d'observar, comparar i diferenciar els objectes segons les  
diferents qualitats sensorials i altres característiques.  

− Que sigui capaç d'iniciar les primeres classificacions, ordenacions i 
correspondències dels materials i dels objectes, tot descobrint algunes relacions 
entre ells  

− Reconeixement de seqüències espacials, temporals i lògiques i iniciació 
en l’ús de les primeres nocions quantitatives en situacions quotidianes. 

 
Que l'infant identifiqui els diferents espais de la llar i pugui anar interioritzant 
els recorreguts per arribar a llocs determinats. 
Que l'infant coneixi la successió de propostes a la llar, anticipant a partir de la 
seva experiència del dia a dia. 
Que el nen o nena associí alguns dies de la setmana amb determinats fets (com 
el divendres que guarden el material personal per rentar perquè ve el cap de 
setmana). 
Que sigui capaç, a través de les seves experiències i la seva observació en les 
situacions quotidianes, de comparar, diferenciar, agrupar... segons diferents 
criteris, com la forma, la mida, el color, l'ús, la quantitat, la distància 
(molts/pocs, més/menys, gros/petit, llarg/curt, lluny/a prop, dintre/fora, ...)  

 
 
 
Comunicació i llenguatges 
 
− Iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, musical i 

plàstic. 
� Que l´infant vagi adquirint algunes habilitats i recursos per utilitzar els 

diferents llenguatges, corporal, verbal, musical i plàstic com a mitjà 
expressió personal de les seves vivències, emocions, demandes... 

 
− Interès per algunes de les tècniques més bàsiques (pintura, modelatge, dibuix, 

etc.) dels diferents llenguatges expressius i formes de representació. 
− Comprensió de les intencions i dels missatges que li adrecen les persones adultes 

i altres infants, identificant i emprant els diferents senyals comunicatius (gest, 
entonació) i valorant el llenguatge oral com un mitjà de relació amb les altres 
persones. 

− Coneixement i utilització de manera progressiva de les normes que regeixen 
els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa) 
� Que l’infant sigui capaç de comprendre les diferents intencions 

comunicatives, mitjançant l’entonació i el gest de qui parla.  
� Que vagi aprenent a escoltar, no interrompre, alternar el torn en les 

converses... i en d'altres situacions comunicatives. 
� Que l’infant mostri interès i iniciativa per comunicar-se tant a nivell verbal 

com no verbal. 
� Que l’infant sigui capaç d’utilitzar frases fetes que fem servir habitualment 

per saludar, acomiadar-nos, agrair, demanar... 
 

− Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral, 
mostrant un progressiu increment del vocabulari relatiu al propi entorn i 
experiència, ús de frases simples i comprensió de variacions morfològiques de 
gènere i nombre. 
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� Que l’infant sigui capaç d'ampliar el seu lèxic i d’adonar-se de la coherència 
verbal, de gènere i nombre a través del model que li ofereix l’educadora i 
altres persones del seu entorn. 

� Que l’infant sigui capaç de transmetre els seus propis sentiments: tristor, 
alegria... de manera verbal 

�  Que l’infant sigui capaç de transmetre les seves necessitats físiques i 
emocionals  a nivell verbal 

� Que l’infant sigui capaç de transmetre verbalment les seves opinions i idees, 
a demanda de altres persones properes o per iniciativa pròpia. 
 
 

− Iniciació en l’ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per fer-se 
entendre i escoltant els altres. 
� Que l’infant sigui capaç d'entendre i d’expressar-se combinant el gest, la 

paraula, la mirada, l’entonació... 
� Que l’infant sigui capaç de desenvolupar la seva capacitat d’escolta i atenció 

a l'altre. 
� Que l’infant sigui capaç de participar en diàlegs espontanis o dirigits per 

l’educadora. 
 

− Record i relat d’experiències passades i relacionar-les amb situacions semblants 
o diferents. 
� Que l'infant recordi i pugui expressar experiències viscudes espontàniament 

o bé a partir de unes imatges, fotografies, l'agenda de la llar... 
� Que li infant pugui relacionar records  a partir d'imatges, objectes, 

fotografies, relats..., amb altres situacions viscudes. 
 

− Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, 
cantarelles i jocs de falda i participar-hi de manera activa, seguint la tonada, 
reproduint el gest, etc. 
� Que l'infant reconegui i associï una cançó a través de la melodia, les 

imatges o d'altres elements que la representen. 
� Que li infant sigui capaç  de memoritzar cançons i de participar activament 

tot fent la mímica, seguint el ritme i la tonada 
� Que l'infant mostri una actitud activa per participar en els jocs de falda i 

que en gaudeixi. 
 

− Reconeixement i participació activa en danses senzilles amb una 
progressiva coordinació general del cos i sentit del ritme. 
� Que l'infant es pugui expressar amb el cos a través de la música. 
� Que l'infant participi de manera activa i voluntària a les danses  coordinant 

els  moviments del seu cos de mica en mica. 
� Que l'infant identifiqui les danses i les relacioni amb els moviments  

ensenyats, tot tractant de seguir el ritme 
� que l´infant identifiqui la dansa que li proposem a través de l´escolta de la 

música i la melodia, de la imatge o fotografia amb la partitura de la dansa 
determinada... 
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3. Criteris metodològics 
 
 
� Criteris organitzatius 
 
 ELS GRUPS D'INFANTS: 
    
   Els criteris organitzatius metodològics a partir dels quals distribuïm els grups 
d'infants a les llars són els següents: 
 

• Segons l'any nascut de naixement dels infants i complint la ràtio que marca el 
Departament d'Ensenyament. 

• Equilibrem els grups amb el mateix número de nens i número de nenes. 
• Tenim en compte els infants amb necessitats educatives especials de cada 

grup i, els distribuïm, amb la finalitat que no coincideixin en el mateix grup. 
• Els grups es mantenen durant tot el curs escolar, però, hi ha la possibilitat que 

s'incorpori algun nen i nena, de nova demanda, si hi ha places vacants. 
  
Destaquem d'una banda, que disposem d'una ràtio més baixa, degut a les 
instal·lacions que té cada llar. Estem parlant de les llars Rodona, la Xerinola i la 
Rondalla. 
 
 ASSIGNACIÓ DE LES MESTRES AL GRUP 
    
 L'equip d'educadores van canviant de funció (tutora o suport) amb l'objectiu que 
tinguin experiència en tots els camps.  
La persona de suport té la funció de conèixer a tots els grups i, fer suport diàriament a 
un grup valorant les necessitats d'aquest i la situació en què es troba.  
 
Els criteris organitzatius metodològics que tenim en compte a l'hora d'assignar els 
grups d'infants a les llars són els següents: 
 

• si la persona fa jornada reduïda o jornada complerta 
• valoració de les competències de les persones de l'equip tant a nivell personal, 

com amb les famílies i amb els infants.  
• canvi d'alguna educadora de l'equip d'una llar a una altra, per cobrir la jornada, 

o per altres motius. 
• aquests canvis també els poden fer els Equips Directius de les llars.  

 
    SUBSTITUCIÓNS 
    
 La necessitat o no de posar substitucions del personal educatiu de les llars, (tant 
d'educadores com de l'Equip Directiu) les valora la Regidoria d'Educació de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès. 
 
Actualment, es substitueixen les baixes per ILT llargues, per  maternitat i, les 
reduccions necessàries per el funcionament de la llar. 
 
Els criteris organitzatius metodològics a l'hora de les substitucions curtes o 
indisposicions són les següents: 
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• Quan es dóna l'absència d'una educadora, la substitueix l'educadora de suport de 
la mateixa llar, perquè coneix al grup d'infants i les famílies i, sap l'organització de 
la llar i del dia a dia. 

 
• En el cas que s'hagi de substituir l'educadora de suport, si no hi ha suplent, la 

funció la fa l'Equip Directiu. 
 
• L'Equip Directiu atén un grup d'infants quan coincideixen dues baixes (tècnica i 

educadora) alhora, perquè coneixem el grup i la dinàmica (sempre demanant la 
substitució corresponent). 

 
• Quan s'incorpora la persona substituta, l'acompanyarem els primers dies amb els 

infants, tan com ens sigui possible, en el procés d'adaptació al nou grup, que 
desconeix. 

 
 
 
 

REUNIONS, ENTREVISTES, TROBADES,... 
 
Llar d´infants Pública Municipal Rodona: 
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Llar d´infants Pública Municipal El Bosquet 
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 Les reunions, les entrevistes, les visites esporàdiques de famílies que es donen durant 
el curs a la llar són ateses per l'Equip Directiu. 
 
Aquestes trobades poden ser de diferents tipus: 

 

• Trobades de tot l'equip docent adreçades a les famílies: organitzem una, 
al juny, on expliquem alguns punts del nostre Projecte Educatiu (adaptació, 
funcionament,...), i una altra al setembre on especifiquem més la línia 
metodològica de la llar. Aquestes reunions són conduïdes principalment per 
l'Equip Directiu, amb la participació de la resta de persones de l'Equip.  

 
 

• Trobades de cada educadora amb les famílies del seu grup. Durant el 
mes d'octubre fem una altra trobada amb les famílies de cada grup. Aquesta es 
conduïda per l'educadora tutora corresponent, on comenta com ha anat 
l'adaptació, què fem un dia a la llar, i planteja els objectius del curs que es 
proposa respecte al desenvolupament i aprenentatge dels infants. 

• Entrevistes de la cada família, sense l'infant, amb l'educadora tutora 
com a mínim, fem dues al llarg del curs: una abans de començar el curs, on la 
família ens explica com és el seu fill o filla i tot allò que hem de tenir en compte 
per atendre'l bé a l'escola. I una altra durant el curs, amb l'objectiu de 
compartir l'evolució de l'infant a l'escola i a casa. 

 
**Quan s'ha d'entomar i resoldre algun conflicte a la llar o plantejar alguna millora 
específica, tot l'equip valora la conveniència de convocar una reunió extraordinària 
amb les famílies, que porta l'Equip Directiu. 
 

• Trobades amb d'altres serveis educatius: durant el curs realitzem trobades 
amb persones especialitzades externes a la llar, amb l'objectiu de compartir i 
millorar les capacitats dels infants i, enriquir la nostra tasca educativa.  

 
Aquestes persones poden ser: 
 

- La psicòloga contractada per l'Ajuntament que ens trobem un cop al 
mes. 

- La Comissió Social amb la finalitat de fer un seguiment de l'infant. 
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- El CDIAP amb la finalitat de fer un seguiment de l'infant. 
- Formadors o formadores, que assessoren  sobre les pràctiques i els 

plantejaments educatius dels centres. 
 
   PRÀCTIQUES 
 

Les llars rebem persones de Pràctiques durant el curs, tant de les Universitats com dels 
Instituts. 
El personal de pràctiques es rebut per l'Equip Directiu amb el qual fem una reunió 
d'acollida on tractem els següents temes: 
 

• Presentació de l'equip i de la llar 
• Breu resum de la línia educativa de la Llar, amb els objectius més importants. 
• Normes que han de tenir en compte i responsabilitats que han d'assumir. 
• Com es farà el procés d'avaluació del període de pràctiques 

 
El personal de pràctiques el distribuïm als grups d'infants a partir de la valoració de tot 
l'equip de la llar i tenint en compte els següents criteris: 
 

• número de persones de pràctiques que disposem a la llar 
 

• necessitats i característiques del grup d'infants  
 
Organització educativa 
 
Tot el nostre treball com a educadores de les Llars d'Infants Públiques Municipals de 
Barberà del Vallès es basa en desenvolupar les capacitats emocionals, físiques i 
motrius, cognitives i comunicatives de l'infant, tot adaptant-nos al ritme i 
característiques de cadascun. 

Donat que és tan important aquest aspecte, i perquè sigui de qualitat, els criteris 
metodològics organitzatius que tenim en compte per arribar a assolir aquesta evolució, 
fan referència a l'espai, als materials, al temps, a les formes d'agrupament dels infants 
i les activitats; a més a més dels referits a l'organització general dels centres.  

 
 Organització educativa dels infants: agrupaments 
 
Per tal de donar la màxima qualitat a l'atenció, els criteris que utilitzem pel que fa a les 
formes d'agrupament, són els següents: 

- Establir un contacte individual diari amb cadascun dels infants en qualsevol 
activitat educativa que es dóna durant el dia,  per tal de crear un lligam afectiu, 
d'escolta, de diàleg, de mirada cap al propi nen o nena, sense perdre de vista el 
grup en conjunt. 

- Afavorir la individualitat de cada un dels infants tenint en compte a tot el grup 
aula, dedicant moments d'exclusivitat diàriament en les activitats quotidianes 
(entrades i sortides, hàbits d'higiene i cura, moments dels àpats i de descans). 

- Fer les propostes de joc, habitualment, amb tot el grup- classe, encara que 
respectant els interessos personals de cada criatura. 

- Dividir els infants d'una aula en dos petits grups, depenent de les necessitats 
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del grup, la capacitat de l'educadora, de la proposta que oferim, i amb el 
recolzament de la persona de suport, si la situació ens ho permet. D'aquesta 
manera, farem que disposin de més material, oferint més varietat per triar, un 
espai no tan atapeït pels altres, amb  menys interrupcions, un ambient més 
tranquil a nivell sonor... La qual cosa dóna més qualitat d'atenció a cada infant 
a l'hora de realitzar alguna activitat.  

- Coincidir tots els infants de cada llar, juntament amb l'equip, en un mateix 
espai, en alguns moments del dia, de la setmana o de l'any, amb l'objectiu 
d'afavorir la interacció dels infants de diferents edats i de les persones adultes i, 
d'altra banda, d'interioritzar la cura i el respecte cap als altres, fent propostes 
compartides entre les diferents aules aprofitant els espais comuns com el pati, 
passadís, l'aula polivalent... 

 
 Organització educativa dels espais 
A les Llars d'infants municipals hi ha aquests espais:  
 
 Espais d'adults:  

• Sala de reunions de l'equip on també es realitzen entrevistes i reunions de 
treballs dels diferents òrgans de coordinació i direcció.  

• Despatx de direcció i coordinació pedagògica 
• Magatzems de material divers 
• Espai de serveis i vestuari- lavabo del personal.   
• Cuina 
 

 Espais educatius comuns interiors 
  

o Sala polivalent per realitzar activitats d'experimentació, motricitat,  
activitats col·lectives, menjador diari i servei d'acolliment al matí. 

o Menjador: com a espai per dinar podem utilitzar o bé les aules o bé, 
en la cas que la llar en tingui, la sala polivalent. 

o Rebedor: Permet al visitant rebre una percepció del que trobarà dins 
de l’edifici, d’aquesta forma el rebedor tindrà: informació general de 
la llar, i sobretot un ambient agradable i acollidor pel visitant. 

o Passadissos: Són espais utilitzats en cas de pluja. Estan ambientats i 
decorats com una estança més. 

 
Espais educatius exteriors  
 

• Patis i/o jardins: 
   

o Els patis/jardins de les llars estan concebuts com espais que 
permetin que els infants puguin fer diferent tipus de joc: motriu, 
simbòlic, de relació... per poder així oferir un espai ric en propostes. 

o Els patis poden ser utilitzats com a espai de trobada.  
o En la mesura que sigui possible els patis tindran tenen plantes, 

arbres i material que apropi a l’infant a la natura. 
o Hi pot  haver un espai destinat a l’hort, dins del pati.  
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Les aules 
• Cada grup d’infants disposa d’un espai propi amb lavabo i canviador. 

 
Les educadores de les Llars d'infants municipals de Barberà del Vallès, a l'hora 
d'organitzar els espais educatius del centre tenim en compte els criteris següents: 
 

• Que permetin el benestar i la seguretat dels infants: pretenem fer-los 
acollidors, alegres, atractius, funcionals, amplis, ventilats, amb llum natural, 
segurs (amb riscos assumibles), higiènics, nets, ordenats i flexibles. 

• Que facilitin diferents tipus d'accions pròpies dels infants perquè puguin 
jugar amb llibertat de moviment: fer jocs moguts, tranquils, 
d'experimentació, de descoberta, simbòlic, etc. 

• Que estiguin adaptats a les característiques dels infants de cada grup i a les 
seves necessitats. 

• Que siguin estimuladors i afavoreixen la relació i la comunicació. És molt 
important per nosaltres que els espais siguin vivencials, agradables, 
harmònics i informatius. 

• Que la utilització dels espais comuns segueixi una organització prèvia, més 
o menys estable, tant per realitzar activitats col·lectives, com per organitzar 
activitats  desdoblant els grups més nombrosos. 

• Que tots els components de la comunitat educativa, puguin disposar d'un 
espai propi, de manera que infants, famílies i educadores es sentin segurs i 
còmodes al centre. En concret volem que les famílies, sempre que l’espai de 
la llar ho permeti,  tinguin un espai de trobada on puguin relacionar-se i  
informar-se, un espai relaxant on puguin llegir articles, consultar el material 
de préstec, un espai para xerrar entre ells i ella. 

 
 
Organització educativa dels materials 
 
Els infants dominen el seu entorn a partir de l'exploració dels objectes.  A les llars 
oferim una gran varietat de materials tenint en compte que siguin segurs i rics en 
quant a possibilitats de creació, que quan  un infant manipuli un objecte tingui 
diversitat de respostes. El seu interès i la seva curiositat per explorar influirà 
directament en el domini del seu propi cos i en el de l'entorn i és la base dels 
aprenentatges. 
 
A la llar donem prioritat als materials que ens proporciona la natura, als materials 
inespecífics i de recuperació, als materials de la vida quotidiana i als materials 
relacionats amb la cultura pròpia del país perquè els proporcionen sensibilitats 
diferenciades. 
 
Quan parlem de materials que ens proporciona la natura ens referim a allò que ens 
trobem al pati, a la platja, al bosc... Com pedretes, branquetes, còdols de riu, pinyes, 
troncs, sorra, petxines, herbes aromàtiques, fruits diversos, etc. 
 
Quan ens referim a materials inespecífics i de recuperació ens referim a aquells 
materials que utilitzem habitualment en contextos diferents... Com envasos de plàstic 
de llauna, de cartró, de vímet... de diferents mides, amb tapa i sense tapa; cordes, 
trossos de tub, anelles de fusta, anelles de plàstic, culleres de pal, etc. 
 
Quan parlem de materials de la vida quotidiana ens referim a aquells que faciliten el 
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joc simbòlic. Com nines, plats, olles, telèfons, bosses, moneders, robes de diferent 
mides, pintes, raspalls, etc. 
 
Quan parlem dels material relacionats amb la cultura del país ens referim a contes, 
CD's de música, titelles... Personatges com la castanyera, el tió, el Carnestoltes... 
  
A la llar també tenim altres tipus de materials, les joguines els altres també tenen 
funció lúdica (comprats): trencaclosques, cotxes de nines, nines, construccions, fireta, 
titelles, pales i galledes, contenidors, etc. Hi ha altres de comuns com el material 
fungible: paper, cartolines, pintures, pinzells, etc. i el material més específic com els 
mòduls de psicomotricitat, els instruments musicals... 
 
Els materials són comuns a totes les aules, es varien les propostes i la seva distribució 
segons les edats de les criatures. Hi ha materials que s'utilitzen a les classes, d'altres 
que s'utilitzen al pati i altres que resten guardats (fungible) i se'n fa ús quan les 
activitats organitzades així ho requereixen. 
 
Els materials estan distribuïts d'una manera agradable, a la vista i a l'abast dels infants, 
es presenten ben ordenats i distribuïts en diferents espais/racons/contenidors, segons 
les seves característiques i la intencionalitat de l'educadora.  
 
Considerem que no ha d'haver ni massa ni poc; molt no perquè pot provocar un efecte 
estressant i atabalador, i poc tampoc perquè pot generar conflictes.  
 
Els materials els  revisem i els variem  quan notem que perden  l'interès de  les 
criatures, abans, però, els presentem de manera diferent, en diferents contenidors, 
sense contenidors, a sobre dels mòduls, al terra, en caixes... d'aquesta manera  els 
infants poden donar diferents usos als mateixos materials 
 
Quan seleccionem el material tenim en compte que: 

• siguin estimulants (provocar ganes de fer) 
• siguin polivalents  
• siguin resistents 
• estiguin  en bon estat 
• siguin segurs, higiènics i no tòxics 
• siguin adequats a les edats dels infants 
• convidin a compartir 
• convidin a la intimitat 

 
El mobiliari és segur, funcional i transformable, té les mides adequades i no ocupa 
gaire espai. 
 
 Organització educativa del temps 

La seqüència diària a la llar té com a objectiu donar seguretat als infants i ajudar-los a 
preveure què passarà en cada moment, i així afavorir l'estructuració mental. 

En aquest sentit, amb l'organització del temps a l'escola pretenem: 

• Establir i limitar un horari en les entrades i sortides, així com en el dinar i la 
migdiada. Aquests límits d’horari establerts són el marc on s’oferten la resta 
d’activitats educatives.  



 26

• Flexibilitzar la durada o dedicació a aquestes activitats, en funció dels interessos 
dels infants.   

• Organitzar el temps en base a les necessitats pròpies del grup d’edat, 
respectant a cada infant i donant la possibilitat d’alternar: moments d’activitat 
més moguda amb moments de calma; de moviment i descans, així com 
activitats individuals i col·lectives. 

• Afavorir la interiorització temporal a partir de la seqüència diària tenint com a 
eix la satisfacció de les necessitats bàsiques. 

• Respectar el ritme d’aprenentatge de cada infant i donar marge perquè 
descobreixi les seves pròpies necessitats, possibilitats i límits i vagi adquirint 
cada vegada més autonomia.  

• Potenciar l’autonomia personal considerant igual d’importants el temps destinat 
al desenvolupament de les activitats com el temps destinat a l’endreça dels 
espais i la recollida dels materials. 

Per tal de garantir aquesta la flexibilitat, tot respectant la individualitat de cada un dels 
infants, actuem d’aquesta manera tenim en compte els criteris següents: 

�  El temps dedicat a les activitats quotidianes i a les diferents  
propostes de joc, varia en funció dels interessos dels infants i 
dels objectius  que pretén assolir cada educadora.   

�  Respectem més o menys l’interès dels infants en funció del 
temps disponible, però sempre mantenint el ritual d’acabament i 
donant marge per finalitzar l’activitat. 

�  Oferim als infants una mateixa activitat de manera periòdica per 
tal de crear més interès i donar més possibilitats d’exploració. 

�  Planifiquem anualment un calendari amb dates concretes per 
treballar la celebració de les festes populars i els projectes 
d’escola, altres temàtiques les decidim al llarg del curs. 

 
Organització educativa de les propostes 
 
A les llars municipals de Barberà totes les propostes que es fan, des de que entra 
l'infant fins que s'acomiada, es consideren educatives, d'aprenentatge i per optimitzar 
les seves capacitats. Totes les propostes, ja siguin quotidianes o que es fan amb més o 
menys freqüència, tenen un tractament pedagògic i es regeixen per uns criteris 
generals:  
 

− Prepara-les prèviament. 

− Organitzar de forma acurada els espais, els materials i els horaris per fer-les.  

− Tenir present la diversitat de l'alumnat.  
− Partir dels interessos, les característiques personals i les necessitats individuals 

dels infants que tenim, a cadascuna de les aules. 
− Cercar que generin la seva activitat física i mental tot potenciant la creativitat i 

l'experimentació. 
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− Partir de propostes que permetin a l'infant anar cada cop més endavant, amb 
ajuda, primer i progressivament de manera més autònoma.  

− Buscar sempre moments de comunicació i afecte de les educadores cap als 
infants, enfortint el vincle emocional entre les dues parts.  

− Parar atenció a les relacions individuals i a la dinàmica del grup. 

 

− Tenir actituds flexibles i disponibilitat per modificar sobre la marxa tot allò que 
sigui necessari per al bon funcionament i el benestar del grup. 

− Avaluar tot tipus d'activitats de forma permanent, durant tot el curs. 

Les propostes educatives que oferim a la llar són de tres tipus: 
 
� Quotidianes: són les que es fan cada dia, que requereixen una regularitat 

d'horari i que emmarquen la dinàmica global diària: entrades i sortides, 
moments d'alimentació i descans, moments d'higiene i cura personal (rentar-se 
les mans i cara, mocar-se, el canvi de bolquers...), descans... 
Donem importància al caràcter educatiu que tenen aquestes propostes, 
vinculades a satisfer les necessitats bàsiques de les criatures, ja que els infants 
les viuen amb tota intensitat i en elles hi intervenen un cúmul de sensacions 
que permeten a la nena i al nen establir una sèrie de relacions i associacions 
que li faciliten l'adquisició dels primers coneixements i comprensió de 
situacions. La repetició, la ritualització que comporten aquestes activitats, la 
possibilitat de la relació individualitzada amb l'adult, l'exercitació de l'autonomia 
són, entre altres, alguns dels aspectes que fan, d'aquestes, unes activitats 
privilegiades per al desenvolupament de les capacitats dels infants i per 
l'aprenentatge. 
 

En la vida quotidiana tenim presents els següents criteris metodològics:  

− La considerem un context privilegiat d'interacció individual infant/persona 
adulta i d'aprenentatge 

− Atorguem sentit a la proposta per ella mateixa, per ajudar els infants a 
interioritzar els hàbits i, més tard, a automatitzar-los  
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− Adaptem la nostra intervenció a les capacitats dels infants i anem introduint 
petits reptes que permetin el progrés de tothom, de mica en mica. 

− Planifiquem el material, el temps, els recursos... a dedicar en aquestes activitats 
segons el nombre d'infants i adults. 

− Donem la oportunitat als infants, com a protagonistes, d'assumir, de mica en 
mica, el rol de la proposta, amb l'acompanyament nostre per al què necessiti. 

� Propostes de joc: El joc és una necessitat vital i una activitat espontània, font 
de plaer, fonamental en la vida dels més menuts i menudes. És la primera eina 
d'aprenentatge de què disposa el nen i la nena per conèixer-se a si mateix i al 
món que l'envolta. A través del joc exploren, descobreixen, exerciten les 
possibilitats del cos i també les de la ment. Les activitats lúdiques es fan cada 
dia a les llars, tant a les estances com a l'espai exterior, sense necessitat d'una 
regularitat horària.  
 
A les llars donem una importància cabdal al joc, per això fem propostes de 
diferents tipus: de falda, motrius, d'exploració, simbòlic... 
 

Jocs de falda: Els jocs de falda es fan amb una cantarella o cançó i comporten un 
contacte directe individualitzat infant/persona adulta. El comença l'educadora amb el 
més petits i, quan ja el coneixen, pot ser demanat pel nen o nena. 

Jocs motrius: Els jocs motrius afavoreixen les possibilitats d'experimentació de l'acció i 
del moviment dels infants, tot provocant un domini progressiu del cos. Aquestes 
activitats es fan tant a l'espai de psicomotricitat, com a dins de les classes i al pati.  

 

 

 

Jocs d'exploració: Els infants necessiten explorar objectes i material de tota mena i 
descobrir les diferents característiques, comportaments i possibilitats d'acció que els 
ofereixen. Proposem als infants diverses situacions per descobrir diferents textures, 
formes, pesos i colors... Amb materials d'ús quotidià, de rebuig, objectes de la natura, 
joguines, aigua, sorra, pintura, fang, farina... 
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Joc simbòlic o de representació: El joc de representació és un joc espontani, intens, i 
de necessitat per als infants. A través d'ell, els infants recreen situacions quotidianes 
viscudes i les representen sols o amb els altres.  
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Els criteris metodològics organitzatius que tenim en compte en el joc són: 
 

− Creem les condicions favorables i organitzem els espais per facilitar el joc.  
− Seleccionem un material adaptat a les característiques dels infants que tenim i 

adient al tipus de joc que proposem en tots els espais de la llar. 
− Proposem un tipus de joc o un altre, segons les necessitats dels infants que 

tenim a l'aula. 
− Preveiem l'organització i els recursos de què disposem: espais, materials, 

temps, personal, nombre d' infants..., amb una finalitat educativa. 
− Fem diferents propostes de joc perquè els infants puguin triar; nosaltres li 

respectem. 
− Establim uns criteris comuns de pautes i límits: no molestar als altres, tenir cura 

del material... 
− El joc simbòlic el distribuïm per racons, sempre a l'abast de l'infant; anem fent 

modificacions segons la demanda i necessitat que observem en el grup 
d'infants.  

− Presentem i tanquem verbalment les situacions de joc que proposem, tant a 
l'aula com al pati. 

− Establim un vincle individualitzat entre nosaltres i cada infant en els moments 
del joc. 

 
 
� Propostes socioculturals: tenen com a objectiu principal afavorir la 

integració de les criatures dins del seu entorn social i cultural. Afavorim aquesta 
integració primer de tot a l'entorn més proper (persones i llocs de la llar), però 
també al context on hi viuen, tot fent sortides per la ciutat (jardins, l'estació, el 
mercat...) Igualment celebrem les festes populars amb l'objectiu de mantenir 
les tradicions pròpies de la cultura catalana, però sense excloure altres cultures 
que ens poden aportar altres experiències i evitant la diferenciació sexista i, 
alhora, els conceptes religiosos. Les festes marquen el pas del temps, trenquen 
la rutina, suposen passar-ho bé i es comparteixen amb les famílies (festes i 
tradicions populars, aniversaris...). 
 
A més a més d'aquestes propostes, més esporàdiques, de manera més freqüent 
els oferim propostes que també estan relacionades amb la cultura, com les 
musicals i de literatura. D'aquesta forma donem a conèixer als nostres infants 
la cultura catalana, així com d’altres cultures, a través de cançons, danses, 
audicions... i de l’explicació de  petites històries, contes populars, llegendes, 
titelles, rodolins, dites... 
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Els criteris metodològics que tenim en compte en aquestes activitats són: 
 

− Prioritzar les activitats socioculturals segons el grup d'infants on estem (no 
totes són apropiades a qualsevol edat). 

− Adaptar les activitats a les característiques i necessitats dels infants i, per tant, 
no realitzar la mateixa activitat igual per totes les aules. 

− Respectar i comprendre els valors culturals de l'entorn de cadascun dels nens i  
nenes de la llar. 

 
 
4. Criteris d'intervenció educativa 
 
La finalitat de l'educació és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i 
motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança 
on se sentin acollits i estimats i amb experiències d'aprenentatge.  

Per garantir i afavorir tot aquest desenvolupament, les educadores ens esforcem per 
tenir unes característiques humanes i professionals, de maduresa personal i de 
formació adequada que ens permetin intervenir-hi d'acord amb uns criteris pactats 
conjuntament que tractem d'explicitar a continuació. 

1. Les educadores de les llars d'infants municipals de Barberà del Vallès ens proposem 
ser cada cop més sensibles a les necessitats i interessos dels infants. Per això tenim 
present en la pràctica educativa: 

• Fer que els infants se sentin atesos i ben acollits, que se sentin que tenen un 
lloc en el seu entorn i que hi poden confiar. 

• Garantir als infants l'estabilitat i la regularitat necessàries per al seu benestar. 
• Crear un ambient relaxat i mantenir una actitud receptiva. 
• Fer que els infants es sentin confortables a partir de les rutines, els hàbits i el 

coneixement dels límits i de les conductes que són acceptades. 
• Tenir la capacitat d'ajudar els infants a que puguin expressar i verbalitzar les 

seves emocions i els seus sentiments i saber gestionar-les de manera positiva. 
• Afavorir el creixement personal.  
• Facilitar el procés d'individualització, acompanyat de la construcció de la trama 

de relacions i comunicació amb les altres infants i persones adultes. 
• Valorar els infants a partir de la confiança, donant seguretat i posant unes 

expectatives positives en cada un d'ells. 
• Entendre i conèixer el procés evolutiu dels infants, respectar els ritmes de 

cadascú, entendre i respectar les famílies, entendre i respectar els col·legues, 
fer-nos entendre's, acceptar-nos com som. 

• Ser mediador en els conflictes que no puguin resoldre per ells/es mateixos/es. 
• Facilitar l'intercanvi entre iguals, la comunicació, l'empatia i la representació per 

construir de manera conjunta un coneixement més adaptat al context: 
aprendre a compartir amb les altres persones.  



 32

• Assegurar les relacions de confiança amb les persones adultes i amb la resta 
dels infants propers.  

• Estimular el progrés dels infants en la comunicació en general i en l'expressió 
corporal i oral. 

 
2. Les educadores som el punt de referència dels infants a l'escola. Per tal 

de fer créixer  l'infant com a persona i d'assolir els objectius proposats, 
considerem que és important buscar les estratègies necessàries, que ens 
facilitin la nostra tasca educativa. Entenem com a estratègies totes aquelles 
actuacions que fa la mestra en funció de la situació, els infants, els recursos... . 
També volem potenciar la iniciativa dels infants per tal que provin de resoldre 
els seus problemes i vagin assolint una autonomia cada cop major. En aquest 
sentit mirem d'accentuar els aspectes de col·laboració i no pas de 
competitivitat. Per tot això tractem que les nostres actuacions tinguin present: 

• Potenciar que les propostes de classe discorrin en les millors condicions 
possibles. 

• Oferir possibilitats d'experimentar de forma lúdica 
• Tractar de manera globalitzada les propostes i els projectes per tal que tinguin 

interès i significat per als infants. 
• Respondre a les necessitats de joc (manipulatius, motrius, presimbòlic, de caire 

popular, simbòlic incipient, etc.) assegurar el gaudi de l'avenç. 
• Respectar els drets, els interessos i les aportacions dels infants 
• Potenciar l'autonomia facilitant la participació en allò que els afecti 
• Promoure l'autoregulació, la motivació i la responsabilitat dels seus propis 

actes. 
• Mantenir viva la curiositat per tot el que els envolta 
• Donar respostes adequades a les seves preguntes per anar construint els seus 

coneixements. 
• Proporcionar un model adient al comportament que esperem que interioritzin. 
• Ajudar a relacionar allò que sap l'infant amb allò que aprèn a través de la 

intervenció planificada i acurada dels espais i materials que posem al seu abast. 
• Sustentar l'esforç de l'infant, amb respecte, confiança i afecte. 
• Procurar la integració de les diverses experiències proposades. 
• Assegurant la creació de vincles amb les persones adultes i els companys i 

companyes, amb les corresponents pautes elementals de convivència, de 
relació i de respecte. 

• Oferint ple suport i acompanyament coherent i eficaç en el desenvolupament 
afectiu, intel·lectual i social. 

• Fomentar l'autoestima i la formació d'una imatge positiva i equilibrada d'ells 
mateixos. 

3. Per tal de poder establir un vincle afectiu ric amb els infants, l'equip 
educatiu mantenim una actitud de proximitat i acolliment i donem temps i 
seguretat a l'infant perquè se senti acceptat i valorant, pugui agafar confiança 
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amb ell mateix i, per tant, desenvolupar-se com a persona. Ho fem efectiu a 
través d'actituds com: 

• L'acompanyament 
• L'actuació calmada i sense presses 
• La transmissió de normes i valors 
• El respecte 
• La tolerància 
• L'atenció a les diferències 
• La utilització d'un llenguatge no sexista ni androcèntric 
• Donant i transmetent seguretat 
• Posant límits  
• La resolució de conflictes 

 

 
 

4. També valorem la reflexió en equip i la formació permanent com a 
formes de renovació pedagògica, tot restant obertes a l'aprenentatge continu. 
Per això tractem de:  

• Tenir inquietuds i pal·liar-les amb les companyes, buscant informació i 
formació, buscant el suport d'altres professionals. 

• Treballar totes plegades en col·laboració amb les famílies i altres professionals 
de l'educació per garantir la qualitat.  

• Donar valor a la coordinació interna i el suport entre educadores per garantir el 
bon funcionament dels diferents nivells. 

 
Criteris d'atenció a la diversitat 

 
� Atenem la diversitat tot valorant les diferències físiques, sensorials, 

psíquiques, de gènere, ètniques, familiars, lingüístiques, culturals, mentals i 
socioeconòmiques... dels infants i les seves famílies.  Tenim presents les 
peculiaritats de cada infant, els ritmes de desenvolupament, de joc, d’assoliment 
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d’hàbits i de descans, així com les seves necessitats socioafectives i educatives. En 
aquest sentit mirem de: 

• Acollir els infants, conèixer-los, comprendre'ls, respectar les diferències i 
acceptar-los íntegrament amb estima. 

• Adoptar mesures de flexibilitat que permetin adaptar-se a les necessitats dels 
infants i de les famílies. 

• Observar i detectar dificultats individuals per actuar de manera personalitzada. 
• Fer que totes els infants se sentin actius i iguals, i vagin desenvolupant eines i 

recursos per al coneixement. 
• Donar oportunitats en igualtat, potenciant la convivència entre persones de 

diferents sexe, capacitats i cultures. 
• Motivar i oferir estímuls i desenvolupar les capacitats intel·lectuals, motrius, 

socials i emocionals de tots els infants. 
• Adaptar-se a les necessitats i capacitats dels infants, tan individuals com 

col·lectives, per poder donar resposta i atendre les demandes dels nens i les 
nenes. 

• Aconseguir el màxim desenvolupament de les potencialitats de tots els infants, 
cadascú al seu ritme. 

 
Criteris d'avaluació i informació 
 

1. Finalitat de l'avaluació i la informació: 

Les llars d'infants públiques municipals de Barberà del Vallès pretenem, que l'avaluació 
ens serveixi per: 

• Tenir dades del procés evolutiu de les criatures amb una mirada progressiva a 
través de l'observació i la recollida de dades. 

•  Valorar aquestes dades tant a nivell de l'evolució personal de l'infant com del 
seguiment dels objectius plantejats. 

• Rectificar, millorar i reorganitzar les activitats i propostes de joc per millorar la 
nostra pràctica educativa i oferir a les criatures allò que realment necessiten. 

• Nodrir l'equip docent a través de les valoracions tant dels infants com de les 
maneres d'intervenir i aconseguir pactes i acords en funció als objectius que 
ens anem proposant. 

• Fer equip a través de les valoracions personals a nivell professional i, enriquir la 
nostra tasca docent de qualitat. 

La informació que donem va dirigida concretament a les famílies de les criatures i 
consisteix en un document escrit, a partir del qual pretenem: 

• fer palès l'evolució personal i donar una informació valorativa del procés de 
l'infant. 

• fer esment de la intervenció per part nostre que facilita i afavoreix aquest 
procés específic. 
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2. Com ha de ser l'observació 

L'observació consisteix en la mirada a través de la qual elaborem una recollida de 
dades sobre les accions i actituds davant uns eixos bàsics: relació entre infants i 
persones adultes, comunicació i expressió, vivència de les propostes quotidianes, joc i 
motricitat. 

• Ha de ser directa i diària 
• Descriptiva 
• A nivell individual // a nivell de grup (petit o gran) 
• A l'aula, al pati, a fora de la llar en alguna sortida 
• Davant les situacions familiars que observem (a l'entrada, la recollida,...). 

 
 
 
Aquestes recollida de dades es realitza a partir de diferent documentació: 
 
Documentació escrita 

• Registres individuals de cada criatura constatant els seus avenços i ajudar-los 
en les seves febleses (si és que en tenen) 

• Registrar el que ens crida l'atenció i les coses curioses que es donen en el dia a 
dia. 

• Destacar en les agendes, de tant en tant, actituds individuals o de grup en que 
quedi palès la manera de fer de la criatura. 

• Registre de les entrevistes fetes amb la família al llarg del curs 
• Registre de situacions puntuals que puguin afectar el seu desenvolupament, 

com ara separacions, intervenció d'altres serveis... 
 
Documentació gràfica (les fotografies, els enregistraments,.. també són eines de 
documentació). 
 
Altres tipus de documentació, altres registres per part d'altres professionals. 
 
 
 
3. Elaboració de dades: 
 

Les observacions enregistrades, les entrevistes amb les famílies, entrevistes 
amb altres serveis ,...ens permet conèixer cada infant i prendre consciència 
més objectiva de com es el procés evolutiu de cada infant, ajustant els ajuts i la 
intervenció : 

• comparant les dades recollides entre sí. 

• confrontant amb els objectius proposats 

• mirant el procés evolutiu adaptant-nos a les necessitats i capacitats dels 
infants. 
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Equip Directiu i Docents de les llars d'infants  
Públiques Municipals Rodona i El Bosquet de  Barberà del Vallès. 

 
*Document elaborat a l´any 2016 i amb constant renovació. 

 
 
 


