Educació Infantil

LA NOSTRA
PROPOSTA
Al col·legi Claret promovem la formació
integral dels alumnes i els preparem per
participar activament en la transformació i
millora de la societat.
Eduquem i estimulem als nostres
infants en totes les dimensions de
la seva persona.

l’infant com a
“ Concebre
protagonista dels seus
propis aprenentatges

”

Afavorim el creixement personal a
través del treball del jo, potenciant
la capacitat de conèixer els propis
sentiments i la confiança en les
seves possibilitats i limitacions.

Potenciem la vivència de l’escola
on l’infant se senti a gust amb ell
mateix i amb els altres.

Oferim als infants un model de
mestre/a que els conegui, els
comprengui, els doni seguretat i
respecti la seva individualitat i la
seva diversitat.

Potenciem un aprenentatge
SIGNIFICATIU, partint
de l’EXPERIMENTACIÓ
i la MANIPULACIÓ dels
elements de l’entorn.

A través dels valors formem persones
compromeses amb el món que ens envolta.

Accions solidàries
Acollides diàries
Sortides i activitats
Festes i celebracions
Interioritat

Respecte i cordialitat
Sinceritat i confiança
Ajuda i col·laboració

Despertem les EMOCIONS!

Exigència i serietat
Transparència i
comunicació

LA NOSTRA
PRÀCTICA
Utilitzem una pedagogia plural i realitzem
activitats molt variades per tal que els infants
es desenvolupin fomentant: l’adaptació, els
hàbits, l’esforç, el joc, l’esperit crític, l’equilibri
emocional i el treball en equip.
EL NEN PROTAGONISTA
L’infant construeix els seus propis
aprenentatges partint dels
seus propis coneixements i de
l’experiència que va adquirint.
EDUCACIÓ EMOCIONAL
Potenciem el coneixement d’un
mateix per afavorir l’autoestima i
l’adquisició d’habilitats socials.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Valorem les capacitats i dificultats
de cada infant tenint en compte
el seu nivell maduratiu i el seu
bagatge.
ACOLLIDES
Treballem els valors i apropem els
infants a les nostres tradicions i a
les nostres festes amb alegria, tot
afavorint la interioritat i la vivència
personal.

Estimulem les habilitats socials
“
i d’interacció entre iguals i amb l’adult
PROJECTE ENTRE ETAPES
Col·laboració entre nens i nenes de
diferents cursos.
TREBALL PER PROJECTES
Fomentem l’aprenentatge
significatiu emfatitzant la
manipulació, l’experimentació, la
vivència, el diàleg i la interacció.
ESTIMULACIÓ PRIMERENCA
Capacitat d’analitzar la realitat que
ens envolta a través de: bits, gateig,
arrossegaments i braquiació.

K

PSICOMOTRICITAT
Estimulem la coordinació
psicomotriu dels infants per
afavorir la seva integració i
autonomia personal mitjançant el
joc, la imaginació i el moviment.
JOC
El joc permet aprendre de forma
natural, i fa que el nen es deixi
portar per la seva curiositat i
motivació i relació social.

”

Un dia a P3
ACOLLIDA

ESMORZAR I
PATI

DINAR

FINS DEMÀ

Les famílies ens
acompanyen a la
classe i allà ens rep
la mestra amb els
braços oberts i ens

Esmorzem a classe.
I dijous portem
fruita! Al pati fem
nous amics i
compartim jocs.

La monitora ens
acompanya al
menjador. Després
podem fer
migdiada.

Recollim el material.
Ens acomiadem
recordant
el que hem fet i
après al llarg del
dia.

8.30
8.45

9.30
10.30

12.25
15.00

16.45
17.00

fa un petó.

Identifiquem
les emocions.
Parlem de
quines
sorpreses
ens esperen.

8.45
9.30

10.30
12.30

15.00
16.45

BON DIA

FEM I APRENEM

FEM I APRENEM

Col·loquem les
coses de la motxilla
al seu lloc. Fem la
cançó del bon dia i
parlem de com ens
sentim.

Ens relaxem amb
massatges i
iniciem activitats i
projectes
experimentant i
manipulant.

Compartim
activitats
mitjançant el joc.
Descobrim i
investiguem el
nostre entorn.

Autonomia

3h d’anglès
1 h de música
1h de piscina

A la sala de
psicomotricitat
explorem i
descobrim les
possibilitats del
nostre cos.

Som els protagonistes
del nostre aprenentatge.

“Potenciem la creativitat amb activitats
artístiques responent a la diversitat i als
interessos de cadascun de nosaltres.”

L’hora de dinar

Ens alimentem, gaudim i descansem!

HÀBITS

d’autonomia
personal
Aprendre a menjar
de tot i sols, a
utilitzar coberts
i tovalló.

HÀBITS

d’higiène
i salut
Anar al lavabo
sols, rentar-se
les mans i les
dents.

ESBARJO
El joc lliure és essencial en l’aprenentatge
cognitiu, motriu i
emocional i
fomenta la
creativitat.

MIGDIADA
Els alumnes de P3
poden fer la
migdiada en un
espai amb música
relaxant.

ACTIVITATS
Balls, música,
dibuix musical,
manualiats,
contes, etc.

TRADICIONS
Tallers de cuina per
descobrir i
familiaritzar-se
amb textures
i gustos.

QUOTA MENSUAL
Escola: 132€
Mitja pensió:
- D’octubre a maig: 159€
- Setembre: 79€
Permanència: 20€/mes
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