DOSSIER INFORMATIU FAMÍLIES
CURS 2017-18

INTRODUCCIÓ
Benvolgudes famílies,
Us donem la benvinguda a l’escola i us fem arribar aquest dossier informatiu com a eina
de consulta útil durant tot el curs.
Aquest curs és especial per a nosaltres, un curs de transició on ens posem al servei de
l’escola amb un únic objectiu: MILLORAR. Conscients que això, només serà possible amb
la col·laboració de tots els membres que formem la comunitat educativa de Les
Acàcies.
Aprofitem aquestes quatre línies per agrair-vos la confiança dipositada en nosaltres i us
animem a participar activament en el dia a dia de l’escola. Només desitgem que al juny
recordem aquest curs, que tot just comença, amb un somriure.
Gràcies per endavant per la vostra col·laboració.
Atentament,
Equip directiu.
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INFORMACIONS GENERALS
1.Calendari escolar 2017-18
El curs escolar comença el 12 de setembre del 2017 i acaba el 22 de juny del 2018.
 Dies festius de lliure disposició :
Dijous 7 de desembre de 2017
Dilluns 12 de febrer de 2018
Dilluns 30 d’abril de 2018
 Vacances:
Nadal: Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
Setmana Santa: Del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos.
 Jornada continuada: Matins de 9 a 13h
Divendres 22 de desembre de 2017
Del 4 al 22 de juny de 2018
2. Horari d’entrades i sortides
 Matí : de 9h a 12:30 h.
 Tarda: de 15h a 16:30 h.
3. Horari de visites.
Dijous: de 9 a 10h

Director – Sergio Prieto

Dimecres : de 15 a 16:30h
o sol·licitar hores convingudes
Dimecres o divendres: de 9 a 10h

Cap d’Estudis – Gisela Alcázar

o sol·licitar hores convingudes
Dilluns: de 9 a 10h

Secretaria – Patricia Fuentes

Dimarts :de 15 a 16h
o sol·licitar hores convingudes

Administratiu – Claudi
Tutor/a

Tot els dies de 9 a 13h i de 15 a 17h

Dijous de 12:30h a 13:30h

CAPACITATS A DESENVOLUPAR A L'EDUCACIÓ INFANTIL
Les capacitats són aquelles aptituds i característiques que han de permetre als vostres fills
desenvolupar-se com a persones i aconseguir els aprenentatges. L'escola contribueix al
desenvolupament emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels infants, en
col·laboració amb les famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se
sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
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 de forma cada vegada més autònoma
 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.
 Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb
seguretat i eficàcia.
2.Aprendre a pensar i a comunicar
 Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques
bàsiques.
 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
 Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i
participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 Mostrar iniciativa per afrontat situacions quotidianes, identificant-ne els perills i
aprendre a actuar en conseqüència.
4.Aprendre a conviure i habitar el món
 Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució
pacífica de conflictes.
 Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una
autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració
social.

ÀREES DEL SEGON CICLE DE L'EDUCACIÓ INFANTIL
Els continguts i les activitats que els vostres fills han de dur a terme per assolir els objectius
corresponents d'aquest cicle s'agrupen en tres àrees:
 Descoberta d'un mateix i dels altres, és a dir, autoconeixement i gestió de les
emocions, del joc i el moviment i les relacions i autonomia personal.
 Descoberta de l'entorn, exploració i experimentació.
 Comunicació i llenguatge, és a dir, observar, escoltar, parlar i comunicar-se.
L’AVALUACIÓ
L'avaluació és contínua i global, és a dir, que es tenen en compte el progrés i l'evolució
dels vostres fills en el conjunt de totes les àrees i al llarg de cada curs.
Té un caràcter formatiu, que vol dir que ha de servir per constatar els avenços dels
vostres fills, detectar les seves dificultats i adoptar, al més aviat possible, les mesures
necessàries perquè puguin continuar amb èxit els seus aprenentatges.
Durant el segon i tercer trimestres rebreu un informe on hi haurà els resultats de cada
àrea i les observacions sobre el seguiment educatiu dels vostres fills.

ELS HÀBITS BÀSICS DE P-3 (orientacions pel treball d’hàbits a casa)
El Projecte Educatiu manifesta que l'escola no té només la funció d'instruir als alumnes en
el coneixement de les diferents matèries, sinó també la de convertir el nen/nena en un
membre responsable, conscient i participatiu de la seva comunitat.
Per això, la família i l'escola han d'estimular-lo cap a comportaments lligats a hàbits de
convivència, d'ordre, de neteja... i ha de conèixer els drets i deures envers la comunitat
amb la que ha de col·laborar amb petites tasques, amb un llenguatge respectuós, amb
generositat amb els companys, amb un control de la seva conducta i higiene personal...
És molt important que família i escola procurin que els punts de vista i actuacions en els
seus àmbits respectius vagin en una sola direcció.
Per això incloem, un llistat d'hàbits bàsics que es treballaran al llarg del cicle i que són
necessaris per a un desenvolupament harmoniós i integral dels infants.
Hàbits d’autonomia en:
1. Higiene:





Saber utilitzar el lavabo i tirar de la cadena.
Rentant-se les mans i la cara . Eixugar-se.
Adonar-se quan té mocs i mocar-se tot/a sol/a.
Posar-se la mà davant la boca per tossir.

2. Amb la roba:
 Despullar-se tot /a sol/a .
 Vestir-se amb poca ajuda.
 Posar-se i treure’s la bata, la jaqueta...
 Cordar-se i descordar-se la roba.
 Adonar-se que porta les sabates descordades i demanar ajuda, si cal.
 Posar-se les sabates al peu que correspon.
3. D’alimentació:
 Menjar sol/a.
 Menjar de tot i tastar coses noves.
 Seure bé a taula i no aixecar-me fins que m’ho hagi acabat tot.
 Menjar en un temps prudencial.
 Fer servir els coberts.
 Fer servir el tovalló, el pitet
Hàbits Personals:





Saludar: bon dia, adéu, hola,...
Escoltar tothom sense interrompre i respectar el torn de paraula.
Demanar les coses dient “si us plau”, saber donar les gràcies i demanar disculpes.
Tenir cura dels estris de treball.

 Seure correctament a la cadira.
 Posar-se en fila en moments indicats.
 Demanar ajuda quan ho necessiti.
 Parlar sense cridar.
 Resoldre els problemes parlant.
 Saber jugar sol/a una estona
Hàbits Socials
 Caminar bé pel carrer.
 Comportar-se correctament quan anem pel carrer, entrem en algun lloc, ...
 Respectar a la gent i al material del carrer
Hàbits d’ordre:
 Tancar la motxilla.
 Endreçar i penjar la bata,la jaqueta, la motxilla...
 Ajudar i col·laborar en les tasques de la casa.
 Tractar bé les joguines.
 Compartir les joguines amb els altres nens.
 Recollir les joguines

COM TREBALLEM A P-3?
A P-3 treballem d’una manera globalitzada; és a dir, relacionant els continguts de les
diferents àrees perquè siguin significatius per als infants. Seguint la línia d’escola iniciem ja
des de P3 les dinàmiques de

treball cooperatiu. Es treballen les diferents àrees

d’aprenentatge a partir dels següents centres d’interès :
- La festa major
- L’escola
- La tardor
- El Nadal
- L’hivern
- Carnestoltes
- Sant Jordi
- La primavera
- L’estiu i les vacances
CONTINGUTS DE TREBALL DE P-3
Els continguts a treballar en cada àrea són els següents:
DESCOBERTA D’UN MATEIX:
És el coneixement que els nens i nenes adquireixen del seu propi cos i la configuració de
la seva pròpia imatge. És essencial afavorir la confiança i l’autoestima.


HÀBITS



ESQUEMA CORPORAL



PSICOMOTRICITAT



FILOSOFIA 3/18 Contes, jocs, objectes, pintures per pensar, buscar hipòtesi,
participar i expressar les seves pròpies opinions, sentiments i emocions respectant
les idees dels altres.

DESCOBERTA DE L’ENTORN:
És l’aproximació al medi; L’objectiu es el descobriment i la comprensió de tot allò que
configura la realitat del nen/a a través de les seves experiències i percepcions.


PROJECTES

-Primer i segon trimestre el nom de la classe. Un tema proposat i escollit pels nens/es de
tota l’escola.

-Segon i tercer trimestre un projecte proposat i escollit pels infants de la classe.
-El protagonista projecte que es dur a terme durant tot el curs.
DESCOBERTA 3/6



-A través de materials manipulables, de diferents textures, colors, grandàries,... el nen/a
observa, experimenta i comprova.
LLENGUATGE MATEMÀTIC



-Els nombres 1, 2 i 3.
-Utilitzar correctament els conceptes: gran/ mitjà/ petit, llarg/ curt, davant/ darrera, alt/
baix...
-Principals formes geomètriques: cercle, quadrat i triangle.
-Fer sèries, classificacions, parelles...
COMUNICACIÓ I LLENGUATGES:
Millora en la comunicació i expressió.
 LLENGUATGE VERBAL
-Escoltar i aprendre contes, poemes, dites,...
-Explicar experiències viscudes als companys,...
-Aprenentatge de la lecto-escriptura: a partir del seu nom aprenen a conèixer les
lletres (lletra de pal).
-Desenvolupar la motricitat fina.
 LLENGUATGE PLÀSTIC
-Experimentar amb diferents tècniques: pintar, dibuixar, punxar, retallar, estripar,
enganxar,...
-Conèixer els colors bàsics.
 LLENGUATGE MUSICAL
-Cantar, dansar i experimentar amb el cos
-Aprendre cançons, danses, ritmes...
-Escoltar audicions musicals
 ANGLÈS
A partir dels contes de la Peggy ens endinsarem en l’idioma, el mètode utilitzat en les
classes d’anglés és l’Artigal.

