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Els 
nostres 
objectius 

· Formar el nostre alumnat en l’àmbit físic,

afectiu, social i intel·lectual però sense oblidar 

el sentit de la diversió, per tant, el nostre 

principal objectiu és que ELS 

INFANTS SIGUIN FELIÇOS, satisfent les 

seves necessitats i afavorint el 

seu desenvolupament integral. 

· 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 partícips del procés 

d’ensenyament-aprenentatge. PROMOVEM 

UNA ESCOLA OBERTA A LES FAMÍLIES. 

La nostra 
missió 

· Oferir al nostre alumnat un entorn càlid i

segur en el qual, a través del joc i la participació

puguem desenvolupar al màxim les seves

capacitats.
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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. 

El Projecte ESTÍMUL és un conjunt de 7 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. 

Tot això sense descuidar la formació integral. Dia a dia treballem perquè de les nostres aules surtin 

persones amb uns valors humans, cívics i cristians. Volem donar al nostre alumnat alguna cosa 

més que coneixements, volem donar-los: ”Una Educació per a la Vida”. 

1 
PROGRAMA 

FAMÍLIA- 

ESCOLA 

Cada infant és únic, la seva família, la seva vida, la seva història personal, les 

experiències viscudes... per això ha de ser tractat/da com a tal. Per aquest 

motiu, a la nostra llar donem molta importància al tracte amb cada una de les 

famílies; i fomentem el contacte amb elles, per tal de proporcionar una 

educació coherent i adequada. Conèixer l’infant i les persones que l’envolten 

ens ajuda a comprendre el que li passa i poder així millorar la seva evolució i 

creixement. Volem construir una comunitat educativa on els pares coneguin 

quina és la nostra tasca i alhora es creï un compromís d’ajut i col·laboració, ja 

que entre tots hem de portar endavant l’educació dels petits. 

Promovem una llar oberta a les famílies, viva, amb la participació de pares, 

mares, iaios i iaies que, amb les seves aportacions, enriqueixen la vida de l’aula. 

Utilitzem, també, la nostra web com a mitjà per documentar els aprenentatges 

dels nostres alumnes, d’aquesta manera fem partícips les famílies del procés 

d’ensenyament aprenentatge dels seus fills i/o de les seves filles. 
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2 
PROGRAMA 

D’ESTIMULACIÓ 

PRIMERENCA 

La importància de l’estimulació primerenca és tal que es considera un requisit 

bàsic per a l’òptim desenvolupament del cervell del nadó, ja que potencia 

les seves funcions cerebrals en tots els aspectes (cognitiu, lingüístic, motor i 

social). 

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. 

No només es tracta de reforçar aspectes intel·lectuals o lingüístics, sinó que, 

l’estimulació primerenca també ha d’abastar les altres àrees (motora, sensorial i 

social) del desenvolupament del nen. 

· Massatges: El grup dels lactants rep sessions de massatge infantil. L´objectiu

principal del massatge infantil és l´estimulació dels sentits dels infants, però 

també afavorir els vincles afectius entre els xiquets/es i les educadores, 

mitjançant la comunicació a través del tacte. 

El massatge infantil facilita els vincles afectius perquè inclou els elements 

principals per a establir-los: mirada, contacte pell a pell, somriures, sons, 

abraçades, olors, emissions de veu i respostes. 

·Bits d’intel·ligència: Aprofitarem la capacitat innata que té el cervell dels infants

entre 0 i 3 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...). 
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Els bits són làmines de fotografies específiques, clares i molt precises 

de diversos   temes (fruites, hortalisses, monuments, animals...). 

No s’avalua els 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. 

· La Psicomotricitat i l’escala de braquiació: Ajudem els infants a adquirir les

maduracions motores, lingüístiques i espacials, oferint-los l’espai adequat (sala 

psicomotriu) 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. 

Gràcies a l’estimulació del moviment 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. 
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A través del moviment els 

infants prenen consciència del 

seu propi cos i de les 

possibilitats que aquest té. 

Els infants actuen, es mouen 

per a descobrir i conquerir el 

món per mitjà de la mateixa 

acció. Per a ells el moviment 

és una font de plaer i a la 

vegada és fonamental per 

vivenciar, aprendre i conèixer. 

Dins del Projecte de Foment de 

les Intel·ligències Múltiples i 

Estimulació Motriu als 

Alumnes d’Educació Infantil, un 

element important és l’escala 

de braquiació. 

L’escala de braquiació és una 

escala col•locada en posició 

horitzontal penjada a una 

alçada determinada, de tal 

manera que l’infant, en passar- 

la, penjat dels braços, no toca 

de peus a terra. 

3 
PROGRAMA

 DE SENSI- 

BILITZACIÓ 

MUSICAL 

La Sensibilització Musical té com a objectiu apropar els infants a la música a 

través d’activitats lúdiques que els permetran desenvolupar sensibilitat per la 

música i, al mateix temps, treballar aspectes molt importants en aquesta 

etapa del desenvolupament com: l’àrea vocal-auditiva, la psicomotricitat, 

l’expressió corporal, l’expressió d’emocions i sentiments, la seva relació amb 

l’espai físic i la seva relació i vincle amb les persones. 

Donem un enfocament màgic a la classe de música fent que, a les diferents 

sessions, es treballin des de cançons de bressol, jocs de mans, jocs de falda, 

danses, cançons tradicionals, instruments i audicions de música clàssica, fins a 

músiques d’actualitat. 
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4 
PROGRAMA 

VIVIM LA 

NATURA. 

EL NOSTRE 

PETIT 

HORTET 

5 
PROGRAMA 

PETITS 

MOMENTS 

MÀGICS 

Les instal·lacions físiques de la 

nostra  llar reuneixen unes condicions i 

característiques exteriors i interiors 

excel•lents per al desenvolupament 

de les activitats educatives. 

La nostra llar està ubicada 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. Això 

ens dóna amplis patis i espais 

naturals on poder jugar, observar, 

explorar, experimentar i cercar respostes 

a les nostres curiositats. 

També tenim un petit hortet on tenim cura de les plantes. Les 

plantem, les reguem, les observem, les manipulem, collim els 

fruits i... “de l’hort a la taula”. 

Tenint molt present que el conte és quelcom màgic que permet i facilita la 

comunicació. Des de que som a la classe dels lactants compartim ja una petita 

estona amb els contes cada dia. 

Perquè 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. 

Des de la llar utilitzem el conte 

com a motor d’aprenentatge, que 

ens permet conèixer l’estació de 

l’any que ens trobem, i a 

partir d’aquí treballar els 

diferents objectius.
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6 
PROGRAMA 

D’EXPERI- 

MENTACIÓ I 

CREACIÓ: 

L’ATELIER 

L’Atelier és un espai amb una gran varietat de materials, eines i recursos a disposició  

dels nens i nenes amb l’objectiu d’explorar, expressar i crear. La seva finalitat 

és estimular les intel•ligències múltiples que tothom disposa i que  es van 

desenvolupant a partir de les experiències viscudes i de la relació amb els 

altres, a fi i efecte de crear una imatge del nen i de la nena competent en la 

construcció del seu coneixement i la recerca permanent dels significats.  

7 
PROGRAMA 

D’ENSE- 

NYAMENT 

MULTILINGÜE 

English funny 

A la llar d'infants   els   nens   i   nenes aprenen a   conèixer i descobrir aquest món, 

a partir de la quotidianitat, de l'observació l'experimentació i l'observació directa 

d'objectes, de materials, d'elements naturals i d'altres que els nens i nenes coneixen 

més. 

Els alumnes de dos anys comencen a familiaritzar-se amb la Llengua Anglesa 

mitjançant cançons i activitats interactives a l’aula de la Pissarra Digital Interactiva.  

Com més aviat estigui un infant exposat a un altre idioma pot aprendre’l de 

manera   natural sense esforç i aconseguir una pronúncia més correcta. 
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Volem que els infants siguin 

feliços/ces, jugant, 

experimentant, manipulant i 

descobrint  a través dels seus 

sentits. Aprenguin rutines, 

hàbits, adquireixin autonomia i 

desenvolupin al màxim les seves 

capacitats , tot respectant el seu propi 

ritme d’aprenentatge. 
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