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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’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).

Generalitat establir l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació
infantil.

vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. En el mateix sentit, la Llei 1/1998, de
llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament en tots els seus nivells educatius.

els farà possible viure relacions afectives segures amb si mateixos i amb els altres;
ralment organitzada i interculturalment viscuda.

-

renovació pedagògica en el desenvolupament de l’acció educativa.

complexes.
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
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,
L’escola ha de potenciar el desenvolupament i l’aprenentatge de tots els infants,
al respecte i l’acceptació de les diferències individuals, així com de la diversitat
-
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Els mestres i les mestres són responsables d’organitzar l’espai, el temps i les activi-

participació de les famílies.
L’acció educativa respectarà els principis bàsics següents: tenir en compte les

per actuar amb autonomia i responsabilitat, així com establir els mitjans necessaris
tipus de discriminació.

transversal i interactiva en contextos i situacions diferents.
Per al desenvolupament de les capacitats en el segon cicle de l’educació infantil,

13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració 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
S’organitza en dos cicles de tres cursos cadascun, primer cicle (0-3 anys) i segon
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 atend’aprenentatge tan bon punt es produeixin i a la relació amb les famílies, proporcionant
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
procés educatiu.
Article 2
Finalitat
i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i
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educativa ha de permetre un desenvolupament afectiu, un descobriment progressiu
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
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.
permetin informar famílies i compartir criteris d’intervenció educativa, per afavorir
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
de cadascun dels cursos del cicle, així com dos informes escrits a les famílies al
llarg del curs.
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
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
d’Educació.
el dret a rebre l’ensenyament en català i a no ser separats en centres ni en grups
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

familiar per al període d’acollida de les famílies procedents d’altres països.

androcèntric.
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4.6 Quan el context sociolingüístic escolar ho permeti, s’iniciarà, especialestrangera.

Elements del currículum
Decret, s’estableixen, a partir de les capacitats de l’etapa, els objectius, els continguts a desenvolupar en cada àrea i els criteris per a l’avaluació dels aprenentatges
de l’alumnat.
Article 6
Capacitats

desenvolupat en acabar el segon cicle de l’educació infantil, en relació amb els
continguts de les àrees i els criteris d’avaluació.
de:
Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, 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.

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 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.
Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució

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 intercontinguts han de tenir un tractament global i interdependent.
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Article 8
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
8.3 L’esbarjo es considera una activitat educativa integrada en l’horari lectiu
del projecte educatiu propi.
Article 9
Avaluació

condicions inicials individuals de cada infant, el coneixement dels progressos
establerts.
9.2 L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i glohaurà de permetre als docents revisar i millorar les maneres d’ensenyar i les programacions 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.
per poder seguir el procés educatiu.

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 organitzativa, ha de concretar en el seu projecte educatiu els principis pedagògics
en totes les actuacions docents i administratives i el tractament de les diferents
llengües en el centre.
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.
10.3 Els criteris per al desplegament del currículum han de ser elaborats i avadel 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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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.
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-

del centre.
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 orgaactivitats de formació.
Article 11
Tutoria
se sentin segurs i acollits.
en el grup d’alumnes, vehicular la informació a les famílies i, si escau, coordinar-se
Article 12
Actuacions de l’equip docent de cicle
12.1 En relació amb el desenvolupament del currículum i el procés evolutiu del
i establirà les mesures necessàries per a la millora de l’aprenentatge, d’acord amb
el projecte educatiu del centre.
manera coordinada en el compliment de les seves funcions.
Article 13
Atenció a la diversitat

pliment al principi d’atenció a la diversitat.

-

de les seves capacitats personals i els objectius del currículum.
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
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
l’educació infantil d’alumnes procedents de sistemes educatius estrangers s’ha de
fer tenint com a referent la seva edat.
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

atenció preferent a l’aprenentatge de la llengua catalana, vehicle d’expressió normal
en les activitats educatives de les escoles.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
lendari d’aplicació de la nova ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil,
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació

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.

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
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acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
Els infants, ja a l’inici de l’etapa de l’educació infantil, comencen a experimentar
altres persones, objectes, llocs, experiències, emocions, valors, llenguatges, imatges,
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 respondesenvolupament personal i social.
amb estima, conèixer-los i comprendre’ls des del respecte i l’afectivitat, i assegurar
panys i companyes propers. Les rutines, els hàbits i el coneixement dels límits i les
La intenció educativa d’aprendre a viure i a conviure reclama als infants un

Els companys i companyes i les persones adultes de l’entorn proper són part
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.
treball, en les opinions i en els propis processos d’aprenentatge per anar guanyant
les activitats i projectes de treball.
Els mestres i les mestres actuaran com a facilitadors d’un entorn on es creïn
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
uns espais d’aprenentatge globalitzats, establint relacions entre els continguts de
participació activa.
Els infants s’inicien i avancen en la descoberta d’un mateix a partir de les relacions
geix el sentit de promoure el benestar amb un mateix i amb els altres, en el si d’una
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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
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
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.
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
més estructurada.
L’àrea de descoberta de l’entorn ha d’ajudar els infants a elaborar explicacions
capacitat d’aprendre i amb recursos per emprendre reptes.

hagin tingut per dur-lo a la pràctica. Les situacions de vida diària en proporcionen
encaminant la resposta a les seves preguntes, oferint materials, recursos i estratègies
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 favoraPer 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,
Per mitjà de la llengua oral l’infant podrà relatar fets i vivències, explorar coneixe-

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-
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i comprensió del funcionament del codi escrit. Les situacions de comunicació
aprenentatge.

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
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
llengua estrangera. Els recursos comunicatius i lingüístics seran claus per al seu
Capacitats
L’educació infantil afavorirà el desenvolupament de les capacitats i la seva interre-

volupat en acabar el segon cicle de l’educació infantil, en relació amb continguts
de les àrees i els criteris d’avaluació.
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’autoestima, 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 coordinació, 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.
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 aprenentatges propis, avançar en la construcció del coneixement i el desenvolupament del
pensament propi.
L’infant haurà de ser capaç de:
Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
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.
4. Aprendre a conviure i habitar el món.
La conscienciació de la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la
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

Objectius
El segon cicle de l’educació infantil contribueix a desenvolupar en l’alumne/a
les capacitats següents:
xent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar
2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions
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
físic i material.
6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la
7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i
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 reprei plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les
la comunicació.
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
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Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos: emocionals, sensorials i perceptives, motrius, afectives i relacionals, expressives i
cognoscitives.
cions personals.
adultes o els iguals.
coneixement i acció.
Expressió de les pròpies emocions per mitjà dels diferents llenguatges: corpoemocions.
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 mitjançant el llenguatge corporal.

Organització progressiva de la lateralitat.
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
Sensibilitat i percepció de les necessitats i els desitjos dels altres amb progressiva
Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits.
concreció de normes per afavorir la convivència.
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
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atenció, escolta, diàleg i respecte.
personal i interpersonal.
Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar activament en
la presa de decisions.
Desig d’autonomia i iniciativa pròpia.
progressos assolits.
Descoberta de l’entorn
Exploració de l’entorn
animals, plantes, paisatges.

o ciutat. Reconeixement de pertinença a la família, a l’escola, al grup classe, i les
Observació de la diversitat de costums, maneres d’interpretar la realitat, procedències, llengües familiars, entre un mateix i els companys i companyes de classe
Catalunya. Interès per participar en activitats socials i culturals i per conèixer manifestacions pròpies de les cultures de companys i companyes de classe.
adultes de l’entorn.

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 propietats.
anticipacions i comparant els resultats.

cions i d’experiències, tant analògics com digitals: lupes, balances i sensors per a
informació i la comunicació.

temperatura, fent estimacions i prediccions i usant unitats no convencionals.
contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen, com es relacionen.
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 organitzar-la en els diferents models.
Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i
valorant les aportacions dels altres.
dels resultats.
Reconeixement i interpretació de diferents rols observables en entorns propers
Raonament i representació
anticipacions.
Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses, adonant-se
-

Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar reconeixent
respecte d’un punt determinat. Orientació en espais habituals de l’habitatge, l’escola
Verbalització dels processos i valoració dels resultats.
com a manera habitual de conèixer i d’elaborar explicacions.
i en situacions properes. Consciència del pas del temps, els dies, les setmanes, els
relacions causa-efecte.
canvis.

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
Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara
amb la cultura.
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, audioEscolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies, endevinalles i dites, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i d’aprenentatge.
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vista i llum.
Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat
Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions

Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de materials de
contenen text escrit.
Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les habiParlar, expressar i comunicar
Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les
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.
oral.
Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o fantasies a
audiovisuals.
Utilització d’estratègies per fer-se comprendre i per comprendre els altres, amb
clara, estructura gramatical correcta, lèxic precís i variat, entonació i to de veu
apropiats.
els intercanvis lingüístics: torns de parla, atenció, manteniment i canvi de tema,
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.
apropiada i assertiva.
Utilització d’instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com a
mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar.
Interpretar, representar i crear
com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge a través de jocs lingüístics i
Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i l’escrit.
-
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els textos.

rents funcions i amb aproximació progressiva a l’escriptura convencional.
Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en l’observació i l’escolta com en els processos creatius artístics.
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.
oient, compositor o director: escoltar, observar, interpretar i crear.
se, estar bé.
Utilització d’instruments tecnològics en els processos creatius per al treball amb

xionar sobre la llengua.

-

contextos reals i situacions progressivament més complexes.
simular.
companys i companyes.
Criteris d’avaluació
seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva iden2. Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes.
4. Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la

6. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions,
i verbalitzar-ho.
8. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de
de respecte vers altres cultures i diferents llengües.
9. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral
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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
la Guerra Civil.

i custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola. La Llei distingeix
ope legis, i la
d’un procediment previ destinat a acreditar, per part de les persones interessades,
l’existència d’un interès legítim en la devolució dels documents.

-

web del departament competent en matèria de cultura.
D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Objecte

la Recuperació de Documents, creada en virtut del Decret de 26 d’abril de 1938;
custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre
Documental de la Memòria Històrica.
-

la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
Article 2
a) Denominació del document, fons documental o altre efecte.
c) Data o dates extremes.
d) Contingut sumari.
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