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PROJECTE D’ESCOLA

L’INFANT UN ÉSSER GLOBAL: 

INTEL·LECTUAL
EMOCIONAL 
CORPORAL 

RELACIONAL
això marca la metodologia 



● Projectes de grup i d’escola

● Racons i treball cooperatiu

● Ambients: petits i mitjans

● Tallers: grans

● Treball amb dues persones a l’aula

● Com treballem a infantil?



STEAM
Fem ciència!

EL COS EN 
MOVIMENT

Psicomotriciat
Acoutourier

ART
Projecte de curs

#drassanesteam #drassanesmou #drassanart



Horari
Infantil i Primària:
8.30 a 13 i de 15 a 16.30

Tots els pares i mares poden acompanyar 
els seus fills i filles a l’aula.

L’entrada d’Infantil és flexible
entre 8:30 i les 9:00
Les famílies poden quedar-se aquest temps a l’aula compartint 
les activitats proposades amb els seus fills i filles. 



Menjador

● Els alumnes de P3 mengen en un espai 
propi i fan la migdiada.

● Varietat de menús 

● Cuina pròpia



els inicis a l’escola...
Intentem adaptar al màxim l'adaptació a cada infant/família. El període oficial és els 5 
primers dies lectius de setembre, en els quals els infants de P3 tenen un horari específic (de 
9 a 12,40). Durant aquest espai de matí els nens/es s'incorporen alhora i l'escola destina 
molts recursos humans a fer suport a les aules de P3. Mares i pares poden romandre a 
l'aula l'estona que ho creguin convenient i poc a poc anem disminuint aquest temps 
atenent a cada situació particular. 

Durant aquests dies els nens/es no venen a l'escola en la franja de tarda, es destinen 
aquestes hores a fer entrevistes personalitzades a les famílies.

Passats aquests primers 5 dies l'horari és l'habitual del curs però deixant marge 
d'assistència en horari de tardes. Recomanem no fer ús del menjador, si a la família li és 
possible, fins a l'octubre, però el servei resta disponible si existeix la necessitat d'utilitzar-lo.

Recomanem que durant l'estiu, si és possible, es retiri el bolquer. Tot i així 
no hi ha cap problema si s'inicia el curs utilitzant-ne, treballem aquest 
hàbit conjuntament amb la família quan sigui el moment adequat.



https://vimeo.com/261486267un dia a P3
8,30-9: Entrada relaxada - Racons internivell (propostes a P3 A i P3 B; els infants circulen lliurement)

9-9,45: Racons internivell

9,45-10, 30: Recollida, rotllana, esmorzar

10, 30 - 11,15: Pati

11-15 - 11,30: Recollir, higiene, rotllana

11,30 - 12,30: Ambients (Propostes conjuntes P3, P4, P5) tres dies a la setmana; la resta activitats a l'aula

12,30- 12,45: Higiene

13-15: Dinar, migdiada

15 - 16,15: Propostes a l'aula

16,15-16,30: Obertura de portes; les famílies poden venir a l'aula a recollir als infants



AMPA 
Associació de mares i pares



voleu fer 
CAMÍ 
amb 
nosaltres?


