
Infantil
Avancem plegats

Entre la tradició 
i la innovació, 
Escola Puigcerver, 
escola activa.



Educació
Infantil
Escola 
Puigcerver

Els nostres valors són: la 
responsabilitat, l’autonomia, el 

compromís, l’esforç i el respecte 
als altres en un marc de 
convivència i solidaritat.

La missió de l’Escola 
Puigcerver és formar alumnes 

responsables i creatius, 
potenciant l’autonomia, 

l’esperit crític i instruint els 
alumnes perquè -com a 

futurs ciutadans de Catalunya 
i inserits en un món 

globalitzat -n’actualitzin els 
valors culturals i ideològics.
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L’infant 
és el protagonista 
del seu aprenentatge

La relació família-Escola es 
basa en la cooperació, el diàleg 
i la confiança.

Processos d’aprenentatge 
adaptats al grup i a l’alumne.

Aprenentatge vivencial basat en 
l’observació, la manipulació i 
l’experimentació.

Desdoblaments/codocència 
per a potenciar l’atenció i les 
necessitats individuals.

Especialistes d’anglès, de 
música, de TAC i de 
psicomotricitat.

Tècnic d’educació Infantil. 
Vetlladora.

Presencial: Diàriament a l’hora 
de sortida de l’alumnat.

Ús prioritari del correu electrònic 
del pare i/o de la mare per rebre 
les informacions de l’Escola.

Ús de l’agenda com a canal 
comunicatiu quotidià.

Comunicació

Entrevista individual inicial a P-3, 
abans de començar el curs, els 
primers dies de setembre.

Reunió de tutoria conjunta amb 
totes les famílies del grup 
classe. A P-3, abans de 
començar el curs. 

Entrevista individual amb cada 
família, en funció de les 
necessitats de l’alumne i, com a 
mínim, una al llarg del curs. Les 
famílies poden demanar les 
entrevistes que considerin 
oportunes.

Acció tutorial

Des del 1r dia, horari complet 
amb reforç de diferents 
professionals per a poder 
atendre les necessitats de tot 
l’alumnat.

Realització d’activitats lúdiques i 
socialitzadores per afavorir un 
bon clima d’acollida.

Les famílies poden acompanyar 
els infants durant els primers 
dies a l’aula.

Adaptació a l’Escola

Relació
família
escola



Què
fem?

LLENGUA
ANGLESA

Activitats diàries en aquesta llengua. 
Psicomotricitat en llengua anglesa.

CIÈNCIA
I EXPERIMENTACIÓ

Interacció amb l’entorn. Experiments, 
racons de ciència,... Plantem, cuidem, 

collim i tenim cura de l’hort de 
l’Escola.

ACTIVITAT
PSICOMOTRIU

Acompanyament psicomotriu a través 
del joc per descobrir el nostre cos i 
l’entorn que ens envolta. Es realitza 

en anglès.

TREBALL
DE LES EMOCIONS

Treball de la intel·ligència emocional 
per afavorir que els infants siguin 

capaços d’afrontar-se als reptes de la 
vida.

LLENGUATGE
MUSICAL

L’expressió, el moviment, el sentit del 
ritme i la creativitat a partir de la 

música.

LLENGUATGE
PLÀSTIC

Estimulació de la creativitat de 
l’alumnat a través de l’experimentació 

i la manipulació de materials.

PROGRAMACIÓ
I ROBÒTICA

Ús educatiu de les noves tecnologies. 
Treball de la competència digital amb 

iPads i Pantalla Digital Interactiva. 
Manipular, observar, experimentar, 

programar i construir.

LLENGUATGE
VERBAL

Treball de tots els aspectes del 
llenguatge. Aprenentatge de la 

lectoescriptura a través del mètode 
Global.

LLENGUATGE
MATEMÀTIC

Aprenentatge significatiu i 
competencial de les matemàtiques a 

partir del diàleg i la manipulació.



Com
ho fem?

TREBALL
PER RACONS

TREBALLS
PER AMBIENTS
Diferents espais d’aprenentatge, 
de relació i de comunicació on a 
partir de diferents propostes, els 
infants dels tres nivells d’Ed. 
Infantil (P-3,P-4 i P-5) poden 
actuar i coaprendre. Els infants 
disposen d’un temps d’experièn-
cia activa, proposada per l’adult i 
construïda per ells mateixos.

ORIENTACIÓ, 
SUPORT I LOGOPÈDIA
Detectem i atenem les 
necessitats d’aprenentatge més 
específiques de l’alumnat amb 
una atenció personalitzada a 
través del Gabinet 
Psicopedagògic.
Disposem de servei de 
Logopèdia i Psicopedagogia.

SETMANA DEL 
PROTAGONISTA
Desenvolupament de l’educació 
socioemocional, on cada infant 
comparteix les seves vivències. 
Aquest treball es realitza a P-4. 
Es convida a la família del 
protagonista a dinar a l’Escola.

TREBALL
PER PROJECTES

FEM
ASSEMBLEA
Un espai on l’alumnat pot 
reflexionar sobre el dia a dia de 
l’Escola, presentar propostes de 
millora, resoldre conflictes, 
establir i recordar normes. 
Expliquem el que ens passa i 
entre tots cerquem una solució!

Una proposta metodològica en la 
qual es presenten diferents 
espais, on els nostre alumnat pot 
realitzar de manera simultània 
diverses activitats de tipus 
cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

Treball multidisciplinari, col·labo-
ratiu (alumnes, famílies, experts) i 
amb l’alumne com a protagonista 
del seu propi aprenentatge, es 
parteix dels seus propis interes-
sos i inquietuds.



c/ Astorga, 13   
43205 Reus Baix Camp   
Tel. 977 756931   
secretaria@escolapuigcerver.cat
www.escolapuigcerver.cat

Serveis

Preinscripció i matrícula

Cuina
pròpia

Servei
d’acollida

Activitats
extraescolars

Sol·liciteu l’entrevista personal i la visita guiada
Truqueu al telèfon 977 75 69 31 
Envieu un correu a secretaria@escolapuigcerver.cat

ISO-0648/2010

Consulteu la nostra web i les xarxes socials


