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EDUCACIÓ INFANTIL PARVULARICOL·LEGI DIOCESÀ SAGRADA FAMÍLIA TORTOSA 

Els nostres objectius

· Afavorir el desenvolupament d’unes capacitats 

que ha de permetre els nens i les nenes de créixer 

integralment com a persones en el món d’avui, amb uns 

aprenentatges continuats i progressius, que seguiran 

en l’Etapa d’Educació Primària amb l’adquisició de les 

competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat al 

finalitzar l’Educació Obligatòria. Capacitats que giren 
entorn dels següents eixos: Aprendre a conviure i 

habitar el món, aprendre a ser i actuar de forma 

cada vegada més autònoma, aprendre a pensar i a 
comunicar i aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

· Afavorir la relació família-escola. Vetllar per un bon 
acompanyament i seguiment dels alumnes. Entenem 
l’acció tutorial com un fet que transcendeix més enllà 

de l’aula i fa de nexe amb la família per intervenir 

conjuntament en el procés educatiu. És important 
que les famílies coneguin el QUÈ i el COM treballem 
a l’escola i la millor manera és fent-los partíceps del 

procès d’ensenyament-aprenentatge. PROMOVEM 
UNA ESCOLA OBERTA A LES FAMÍLIES.

La nostra missió

· Promoure una educació de qualitat, innovadora i 

personalitzada.

· Promoure una educació compromesa i adaptada 

en un entorn de constant evolució.

· Ajudar els infants a créixer com a persones lliures 

i autònomes i que, de manera crítica, puguin viure en 
comunitat i se sentin compromesos en la construcció 

d’un món més just, sostenible i en pau.
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El Projecte ESTÍMUL és un conjunt de 8 Programes Pedagògics fonamentats en la teoria de les 

intel·ligències múltiples. Pretén potenciar el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació 
per afavorir al màxim les connexions cerebrals i potenciar així les habilitats creatives i l’esperit crític.

A la vegada Promou la formació integral dels nostres alumnes. Dia a dia treballem perquè de les nostres 
aules surtin persones amb uns valors humans, cívics i cristians. Volem donar als nostres alumnes alguna 
cosa més que coneixements, volem donar-los, ”Una Educació per a la vida”.

El Departament d’Orientació Psicopedagògica. dóna suport al professorat i a les famílies per actuar 

davant les necessitats educatives especials de l’alumnat, i per prevenir i assessorar en les dificultats 
que es poden anar presentant al llarg del procés educatiu dels xiquets i de les xiquetes.

El DOP treballa a diferents nivells: amb alumnes, famílies, professorat i professionals externs.

Programa amb activitats dissenyades per a aconseguir un 

ambient de classe més relaxat i on predomini la calma, aconseguir  

un millor desenvolupament de l’atenció, concentració, memòria 
e imaginació, disminuir el nivell d’estrès infantil, millorar els 

hàbits de la respiració, aprendre a conèixer les seves pròpies 
emocions i comprendre les dels altres.
 

Com educar comporta la responsabilitat d’acompanyar els 
infants en aquest trepidant viatge que és créixer, sense cap 

dubte és necessari, també, educar en valors.
 

Estem convençuts que educant les emocions, i donant la 

importància que es mereix als valors escollits ajudarem als 

nostres alumnes a CRÉIXER COM A PERSONES, que és en 
definitiva el que pretenem.

PROGRAMA “BOMBOLLES DE PAU”

Treballem en l’aplicació de projectes propis 
que complementen l’oferta educativa. 
L’objectiu és estimular l’alumnat a través de 
programes adaptats a les seves necessitats i 
a una societat canviant. 

El projecte EUKAIRIA queda concretat a 
l’Educació infantil amb el projecte ESTÍMUL.

1 
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Som escola MULTILINGÜE per què apliquem iniciatives multilingües diverses en el marc d’un projecte 

lingüístic estructurat i coherent i som escola GEP, formem part del Grup Experimental Plurilingüe, que té 

com a objectiu millorar la competèncialingüística i plurilingüe de l’alumnat.
Un dels nostres reptes és aconseguir que l’alumne desenvolupi el seu llenguatge en un context trilingüe 
( català, castellà i anglès) i donant resposta a quatre habilitats bàsiques: escoltar, parlar, llegir i escriure.

El programa queda concretat de la següent manera:

2 hores setmanals de tècniques AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres) 

ATELIER I PSICOMOTRICITAT

2 hores setmanals d’activitats complementàries en anglès  

English speaking / Once upon a time

1 hora de música en castellà

PROGRAMA D’ENSENYAMENT MULTILINGÜE2 

Prioritzem en l’Etapa Infantil una bona organització neurològica. Gràcies a l’estimulació aconseguirem 
millorar els hàbits neuromotors, estimularem l’aprenentatge i les capacitats psíquiques com la sensació, 

la percepció, la representació, la memòria, l’atenció, el raonament, l’ orientació, la simbolització i el 
llenguatge, estimulant al mateix temps el desenvolupament afectiu, cognitiu i conductual.

La capacitat intel·lectual d’una persona no es forma només a partir de la seva genètica, sinó també de 
l’estimulació primerenca, ja que configura la creació de noves connexions neuronals.

PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ PRIMERENCA3 
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Circuits

Ajudem els infants a adquirir les maduracions motores, lingüístiques i espacials, oferint-los l´espai i 

el material necessari per experimentar amb el seu cos i amb els objectes, fent del moviment una font 

de plaer essencial per al seu desenvolupament global, treballant els diferents patrons: gatejar, rodolar, 

caminar, córrer, saltar, reptar, xutar, llençar i agafar. 

Escala de braquiació

És una escala col·locada en posició horitzontal penjada a una alçada determinada, que l’infant, en passar-
la, no toca de peus a terra. 

Braquejant aconseguirem la coordinació óculo manual, que més tard necessitarem per escriure, retallar, 
pintar, arrugar ... Perquè, com el seu nom indica, és la coordinació que s’estableix entre l’ull i la mà (oposició 
cortical excel·lent). Aquesta coordinació també es desenvolupa amb el gateig, per això és tan positiu que 
els nens gateen sempre que puguin, encara que ja sàpiguen caminar.

Els seus beneficis en l’àmbit de l’escriptura són sorprenents, desenvolupa l’habilitat manual, permet major 
facilitat i destresa en escriure, millora la convergència ocular, permet l’oposició ocular, desenvolupa la 

lateralitat, el tòrax, millora la capacitat pulmonar, per poder gestionar qualsevol situació física fàcilment, 
desenvolupa la musculatura superior (bíceps, tríceps, deltoides, trapezis pectorals i dorsals, millora 
l’oxigenació del cervell i garanteix salut a la columna vertebral.

Bits d’intel·ligència

Aprofitarem la capacitat innata que té el cervell dels infants entre 3 i 6 anys per processar i adquirir tot un 
seguit de coneixements mitjançant la repetició sistemàtica d’estímuls o exercicis simples, comunament 

anomenats UNITATS D’INFORMACIÓ O BITS. D’aquesta manera, el que es fa és ajudar a reforçar les 

diferents àrees neuronals (relacionades amb el llenguatge, la motricitat, la intel·ligència ...).
Els bits són làmines de fotografies específiques, clares i molt precises de diversos temes (fruites, 
hortalisses, monuments, animals, figures geomètriques, nombres, signes ...).

No s’avalua als nens sobre el contingut, per aquest motiu es denomina estimulació; perquè només ofereix 

informació per tal d’augmentar els camps de coneixement, però sense cap tipus de pressió.
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Laboratori de creativitat que ens permet poder disposar d’un espai i un temps on els alumnes poden 
desenvolupar les seves habilitats creatives, treballant les diferents intel·ligències.

Permet als infants treballar d’una manera més flexible, ja que aprenen a observar, explorar, manipular, 
experimentar, descobrir, crear, etc. Al mateix temps, els dóna la possibilitat de refer el seu treball tantes 
vegades com ho necessitin, ja que els materials són manipulables i, per tant, aprenen a través de l’assaig-

error i això ens permet millorar la seva autoestima. també afavoreix l’autonomia perquè aprenen a 
organitzar-se, a planificar la feina, a saber què volen fer i a ser responsables del material. a la vegada ens 
facilita l’atenció individualitzada als alumnes, per tal de donar resposta a les seves diferències, interessos 
i ritmes d’aprenentatge.

L’atelier està format per diferents espais: Teacher’s Area, Light table (taula de llum), Construction Area, 
Sand Play (Sorrall), kitchen and supermarket, Painting area i Pottery Corner (modelatge amb fang).

S’utilitza la llengua anglesa com a mitjà d’expressió i comunicació.

PROGRAMA D’EXPERIMENTACIÓ I CREACIÓ: L’ATELIER4 
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L’estimulació del pensament matemàtic és un projecte didàctico-pedagògic basat en les intel·ligències 
múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera útil, contextualitzada i adaptada a la 
realitat, mitjançant diferents metodologies i recursos per aconseguir la màxima motivació dels alumnes.

Aquest programa ens ofereix l’oportunitat de poder disposar de respostes educatives adaptades a les 

aules del segle XXI. Com a escola no podem restar aliens als procesos de canvi, els hem d’assumir com 
a propis i hem de formar els nostres alumnes en aquest sentit.

El nostre Col·legi està ubicat en un espai natural a peus de la Serra de Mig Camí, lluny 

de la pol·lució. Som el centre que disposa de més espai verd de la ciutat. 

L’hort és un excel·lent recurs educatiu que possibilita a l’alumnat diverses experiències en torn al seu medi 
natural per a entendre les relacions i dependències que tenim amb ell, i posar en pràctica actituds i hàbits 

de cura i responsabilitat mediambiental.

ESTIMULACIÓ DEL PENSAMENT MATEMÀTIC

PROGRAMA VIVIM LA NATURA: 
L’HORT ESCOLAR I L’AULA NATURA

5 

6 
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L’hort escolar ens dóna l’oportunitat de treballar 
les hortalisses, vegetals i fruites, a la vegada 

que inculquem als infants la importància d’una 

alimentació variada i saludable. Els alumnes poden 
apreciar el creixement dels vegetals i participar en 

les distintes fases, des de la preparació de la terra 

i la sembra fins a la recol·lecció del fruit.

La metodologia és participativa, investigadora i 
exploratòria, ja que l’hort proporciona ocasions 
i mitjans per a que l’alumne faci contínuament 

observacions i exploracions, plantegi dubtes, 

formuli hipòtesis i realitzi comprovacions obtenint 
les seves pròpies conclusions.

A la vegada aprofitem, també, aquest magnífic 
entorn a l’aire lliure, envoltat de pins, per realitzar 
diferents activitats a la nostra Aula Natura.

D’acord amb el nostre Projecte Educatiu, incorporem les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
com una eina més, encara que molt potent, per afavorir l’aprenentatge. A les aules, posem a l’abast de 
l’alumnat les eines que siguin més útils per aconseguir els objectius pretesos (PDI, ordinadors tàctils, 
pantalles de plasma, quaderns digitals...).

El nostre propòsit principal, en aquest sentit, és apropar els alumnes a la ciència i a la tècnica aprofitant 
l’arrencada de les estratègies cognoscitives principals que experimenten els nens de 3 a 6 anys.

Utilitzem, també, les noves tecnologies com una eina de comunicació entre l’escola i la família.

PROGRAMA DE LES NOVES TECNOLOGIES
AL SERVEI DE L’APRENENTATGE7 
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Aquest programa té per objectiu global la formació de bons lectors i bones lectores. Es pretén que, al llarg 
de la seva formació educativa, els infants i els joves esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de 

gaudir del plaer de la lectura.

L’Hora del Conte, la Family Suitcase, l’Apadrinament lector, l’Estesa de Contes i el Wallwisher formen part 
d’aquest programa.

PROGRAMA IMPULS A LA LECTURA8 

« Al parvulari posem el nostre particular gra de sorra fent que els contes siguin els millors companys de 
joc per als nens ja des d’abans que s’enfrontin a la magnífica tasca d’aprendre a llegir. Si després aquests 
nens i nenes esdevenen bons lectors, haurem contribuït a fer-los el millor regal que es pot fer a algú: l’amor 
als llibres, ja que llegint podem viatjar a mons plens de fantasia, podem trobar els millors amics i les més 
meravelloses aventures i mai no ens avorrirem ni ens sentirem sols! »
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Activitats Complementàries

A més a més de les àrees curriculars que ens marca el Departament d’Ensenyament: Descoberta de si 
mateix, Descoberta de l’entorn i Comunicació i llenguatges (que són les mateixes en tots els centres 
ja siguin públics, concertats o privats) i la Religió, el nostre Centre ofereix durant cinc hores setmanals 
una sèrie d’activitats que complementen l’ensenyament obligatori, són les anomenades activitats 

complementàries.

Per mitjà de jocs, cançons, tradicions... es reforça a nivell oral el nostre Programa d’Ensenyament 
Multilingüe. Adquisició de vocabulari, reconeixement, adquisició i ús de formes bàsiques de relació social, 
comprensió d’instruccions orals senzilles i familiarització amb els aspectes sonors diferencials de la 
Llengua Anglesa en són els principals objectius.

Tenint molt present que el conte és quelcom màgic que permet i facilita la comunicació, ho aprofitem, 
també, per introduir els nens en el coneixement a nivell oral de la Llengua Anglesa.

ENGLISH SPEAKING
(TALLER D’EXPRESSIÓ ORAL EN ANGLÈS)

ONCE UPON A TIME 
(TALLER DE CONTES EN ANGLÈS)

Però el conte no és una activitat tan sols oral, 
és quelcom més, s’explica amb tot el cos, a 

través del que fem, a través de les expressions, 

dels sentiments, a través de tots els nivells de 

comunicació que tenim (directes, indirectes, 

girs, expressions). És una gran eina 
educativa que ens permet treballar 

totes les àrees d’aprenentatge, i d’una 

manera especial la Comprensió i 
l’Expressió.
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L’objectiu no és fer dels alumnes actors i actrius, sinó de provocar-los interès per l’art dramàtic i 
desenvolupar-los la capacitat expressiva i la sensibilització artística. Per això les eines bàsiques són 
l’experimentació i el joc dramàtic. 

Les activitats sempre estan lligades i contenen uns elements mínims de reflexió, perquè l’alumnat 
comprengui per què està fent allò tan divertit: saltar, cantar en grup, imitar els sons dels animals, explicar 
coses amb el cos, jugar amb les paraules, etc. 

Els jocs i exercicis se centren tant en la part verbal com en la no verbal.

TALLER DE DRAMATITZACIÓ

Oferim tallers d’experimentació que tracten diferents tècniques i materials com poden ser pintura, llum i 
color, experimentació amb el cos i la veu, l’aigua, els aliments, robes i textures...

Les activitats partiran de la premissa que a través de l’experimentació directa i vivencial plantejada amb 
un objectiu pedagògic, els infants podran construir els seus propis coneixements sobre el món que els 
envolta i sobre la ciència.

TALLER D’EXPERIMENTS.
UN PASSEIG PER LA CIÈNCIA
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Com a recolzament al nostre programa de valors, en l’activitat d’Educació per a la Vida s’aprofundeix 
en els valors humanocristians treballats com a eixos transversals, introduint-los de forma estructurada 

i lúdica mitjançant contes breus on hi ha tot tipus de personatges i situacions que ens ajudaran a 

transmetre els valors escollits. Valors com: ordre, solidaritat, obediència, alegria, amistat, igualtat, 
esforç, sinceritat i respecte. 

EDUCACIÓ PER A LA VIDA

Aquest projecte cobra vida a partir dels nostres espais i moments:

·  Moments de natura
·  Moments de calma (bombolles de pau)
·  Moments de creació i experimentació (atelier)
·  Moments de connexions
·  Moments multilingües
·  Moments màgics
·  Moments d’estimulació

I tot, vivint-ho com un joc, perquè jugant és la millor manera d’aprendre. 
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