Parvulari (3-5 anys)

Educació infantil

Sagrat Cor de Jesús

Un estil de ser i de fer
Volem educar els nens i les nenes en el saber, el saber fer i el saber estar.

Educació Infantil:
Parvulari
La finalitat de l’etapa d’educació infantil és facilitar
l'adquisició d’eines d'aprenentatge per a:
■ Tenir un millor coneixement del propi cos.
■ Aprendre a relacionar-nos amb els altres amb respecte.
■ Conèixer el nostre entorn mitjançant l’observació i
l’experimentació.
■ Adquirir una autonomia progressiva i arribar a un desig
permanent d’aprendre
Aprendre
a ser i actuar d’una manera
cada vegada més autònoma

Aprendre
a pensar i comunicar

Aprendre
a descobrir i tenir iniciativa

Aprendre
a conviure i habitar en el món

La nostra opció metodològica es centra en el treball
per projectes, els racons, l’estimulació primerenca i
les estones de debat. Cerquem la motivació de
l’infant i ens adequem al seu ritme d’aprenentatge.
La nostra programació s’estructura en activitats i
jocs; ens basem en les experiències prèvies dels
nens i les nenes per potenciar l’aprenentatge per
descobriment.
Equip docent
integrat, creatiu
i innovador

Alumnes
protagonistes

Implicació
de les famílies

Recursos
digitals

Destreses de
pensament

Temps
flexible

Treball
de valors

Metodologia
diversa

Intel·ligències
múltiples

Espai
migdia

Estimulació
primerenca

Àngles
vivencial

Adaptació a l’escola
Per afavorir l’adaptació a l’escola, hem creat espais
que generin un clima agradable i acollidor dins l’aula,
i procurem que els infants s’integrin dins el grup
classe amb la major comoditat i facilitat.

Família-escola
L'educació dels infants és una tasca compartida
entre pares, mares i docents. La família i l’escola
tenen un objectiu comú: col·laborar de manera
activa en l’educació dels nens i les nenes. Actuant
de manera coordinada aconseguirem que l’alumne
tingui la seguretat i l'estabilitat afectiva necessàries
per al seu desenvolupament.
És per això que volem facilitar el següent:
■ La comunicació diària família-escola a les entrades i
sortides.
■ Les entrevistes periòdiques amb els tutors.
■ L’informe d’avaluació personal de cada alumne/a.
■ La NET famílies.
■ L’ús de l’agenda escolar.
■ Compartir moments de la nostra jornada amb la família.

Oferta educativa
L'educació infantil de segon cicle té com a objectiu
afavorir el desenvolupament de les capacitats dels
alumnes.
■ L’equip pedagògic, format per monitors, mestres i tutors,
amb una formació professional i humana continuada
donen una importància especial a l’expressió corporal, a
la música i a la comunicació.
■ Coordinació dels mestres en els àmbits de curs i de cicle
per portar a terme el programa d’activitats previst en
harmonia amb els interessos de cada nen/a.

