
                                           

L’ESCOLETA D’EDUCACIÓ INFANTIL “Es Pi Gros”
L’escoleta Municipal de Santa Maria del Camí, pertanya a la xerxa d’escoletes públiques 
de la Conselleria d’Educació, seguint les directrius de la seva normativa. Acull infants de 
0 a 3 anys i respon a un plantejament educatiu en funció de les necessitats des infants 
d’aquestes edats. Es un espai on l’infant estableix el primer vincle amb el món fora de la 
família, on creix, on se l’estima, se’l valora i educa. 
El centre consta de 6 aules (1 de 0-1 any amb 7 infants, 3 d’1-2 anys amb 12 infants a 
cada una i 2 aules de 2-3 anys amb 18 infants en cada una). Tenim una aula d’us 
exclusiu per a la psicomotricitat.
Esteim al carrer Josep Far, 2. Telèfon: 971 14 00 64.

QUI SOM?
Som un Equip format per mestres d’Educació Infantil i Tècnics en Educació Infantil. Som 
6  mestres tutors/tutores, 2 mestres de suport, una mestra psicomotricista, i una 
coordinadora.

QUÈ HI FEIM?

 Treballem els hàbits
 Coneixem el nostre cos
 Explorem l'entorn
 Fem llengua
 Fem psicomotricitat
 Fem plàstica
 Fem matemàtiques
 Fem música

COM HO FEIM?

Línia Metodològica

 Propiciar aprenentatges significatius
 Enfocament globalitzador dels aprenentatges
 Actitud d’escolta per donar a l’infant respostes ajustades a les seves necessitats.
 Acompanyament i participació en el procés d’aprenentatge
 Creació d’un clima de calma i seguretat afectiva, molt important en aquestes 

edats.
 Respectar la cultura de l’infant: el joc



Programació

 Període     d  ’  adaptació:     (setembre     i     primera     quinzena     octubre)  
o Els primers aprenentatges

 Programació     lectiva     del     curs     escolar:     (Segona     quinzena     octubre     fins     el     juliol)  
o S'apliquen les tres àrees curriculars establertes pel cicle de l’Educació 

Infantil (P1 i P2): Àrea 1: Descoberta d’un mateix. Àrea  2: Descoberta de 
l’entorn natural i social. Àrea  3: Intercomunicacio i llenguatges.

o La programació l’organitzem en centres d’interès i petits projectes.

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Cada dia amb la benvinguda, l’agenda i les tutories concertades ens relacionem 
estretament amb les famílies dels infants. La comunicació entre escoleta i família ha de 
ser constant.
Contam amb una Associació de Pares i Mares que donen suport i comparteixen iniciatives 
amb el centre. 
Disposam de ESPAI FAMILIAR, on els pares participen en el seu desenvolupament 
aportant idees, tallers, conferències... sobre temes d’educació, esbarjo, espais decoratius 
de l’escoleta, etc

TRETS D’IDENTITAT
 La llengua de l’Escoleta és el Català que serà utilitzat com a vehicle de 

comunicació i d'aprenentatge amb els infants, això no implica que hagi de ser 
forçosament la llengua a emprar per comunicar-se amb cadascuna de les famílies.

 Som un centre obert a tots els infants d'aquesta població. Aquest centre es 
declara dedicat a la formació integral de la persona al marge de qualsevol 
ideologia o creença, d'acord amb la igualtat de drets i la no discriminació de 
l'activitat educativa.

 Els infants s’eduquen tant a casa com a l’escoleta, per això hi ha d’haver certa 
continuïtat entre ambdós contextos, aconseguint-ho a través de: AMIPA, 
intercanvis quotidians, intercanvis puntuals i participació de la família a l’escoleta.

 La nostra manera de fer va encaminada a aconseguir que els infants siguin 
feliços, imaginatius, creatius i autònoms tot adquirint aprenentatges a través de 
jocs, experiències, descobertes i relacions amb els altres. El contes són una eina 
imprescindible per poder treballar la descoberta i entendre els sentiments.

 HORARI ESCOLAR

 
L’horari escolar pel curs 2013-14 és el següent:

 7’30 a 8’30: Escoleta matinera
 8’45 a 9’15: Entrada infants a les aules.
 9’15 a 12: propostes didàctiques
 12’00 a 12’15:Sortida infants que no queden a menjador
 12’00 a 13: Dinar.
 13 a 14:30: Horeta
 12:45 a 13: Sortida infants que no fan horeta
 15 a 15’30: Sortida dels infants que fan horeta
 15’30 a 17: Escoleta lúdica (sempre que hi hagi mínim 6 infants que ho sol·licitin)



(Per tal de no interferir en les activitats educatives dels infants, sols en casos necessaris, 
a les 11h podreu dur i venir a cercar als infants a l’escoleta.

Demanam puntualitat tant en les entrades com en les sortides perquè facilita l’adaptació 
dels infants. Si un dia l’infant no pot assistir a l’escoleta, convendria avisar al seu 
tutor/a).

NORMES PER A LA SALUT DELS INFANTS

Els infants d’aquestes edats no tenen gaires defenses i s’encomanen malalties fàcilment. 
Pel seu bé i pels dels seus companys, si està malalt hauria de romandre a casa.

No poden venir a l’escoleta els infants que tenguin:

 Febre superior a 38º
 Infeccions a la boca
 Erupcions a la pell (varicel·la)
 Cucs i llambrics
 Polls i llémenes
 Vòmits i diarrea
 Conjuntivitis (pot venir a l’escoleta si du 24h de tractament)

(Si han de donar-li un medicament específic, el pare/mare o tutor legal haurà d’omplir 
un full per tal d’autoritzar a les educadores).

ALIMENTACIÓ DELS INFANTS

 L’escoleta gaudeix de servei de menjador. Hi ha dos tipus d’usuaris:
- fixes, són els qui sol·liciten aquest servei tot l’any escolar.
- Eventuals, són els qui gaudeixen aquest servei esporàdicament o per 

temporades; s’han de treure prèviament els tiquets a l’Ajuntament.
 Es berenar del mati i horabaixa el durà de casa. Recomanam que el dilluns i els 

divendres duguin fruita, els altres dies a elecció. Intentam sempre evitar la 
rebosteria industrial i el xocolata.

 Cal que venguin a l’escoleta amb el primer àpat del dia fet.
 Per celebrar els aniversaris vos heu de posar d’acord amb la tutora i establir el dia 

amb ella. Es pot dur coca dolça, suquets, globus... Pregam no dugueu llepolies.


