
 

FULL INFORMATIU EDUCACIÓ INFANTIL  

P3 – P4 – P5: Projecte: La meva escola, la meva família i jo. 

S’ha acabat l’estiu. Comença un nou curs carregat d’il·lusions, d’oportunitats i de nous 

reptes a assolir.  

 

Aquest curs l’iniciarem treballant el projecte La meva escola, la meva família i jo. Aquest 

projecte el desenvoluparem en català, castellà i anglès.  

 

A través d’activitats significatives i provocatives explorarem i descobrirem qui som i què 

significa ser únic. Amb aquest projecte també volem desenvolupar comportaments com la 

tolerància, l’empatia, l’acceptació i la cohesió. 

Començant per definir-nos a nosaltres mateixos, trobarem connexions amb els altres i al 

mateix temps serem capaços d’identificar-ne les diferències.  

Inevitablement, a l’explorar qui sóc, com i perquè sóc únic, aconseguirem conèixer-nos 

millor a nosaltres mateixos, a la nostra família i també enfortirem les nostres relacions.  

 

 

Aquest curs, Aude!, el pla docent de la Institució Familiar d’Educació continuarà creixent 

amb les aportacions del Dream Schools. 

El pensament com a estratègia pedagògica i el Dream Schools, tenen com a propòsit 

fonamental crear ciutadans autònoms, responsables, equilibrats, empàtics, amb valors i 

feliços que actuen amb saviesa fomentant un món sostenible. 

 

 

Paral·lelament, descobrirem la Institució Les Alzines, un entorn molt pròxim pels alumnes 

i, per tant, molt significatiu. Com s’hi senten i perquè venen a l’escola seran grans preguntes 

que ens conduiran a la reflexió. Escoltar les seves opinions, el que valoren i el que no, el 

que necessiten i com perceben l’escola ens ajudarà a tots a créixer i a arribar a una 

comprensió més profunda de la seva importància.  

També descobrirem qui forma part d’aquesta escola i els diferents espais.  

Pablo Picasso serà l’artista que treballarem.  

 

Ja per acabar, coneixerem on està ubicada la nostra escola: Girona i els nostres pobles de 

procedència. També descobrirem algunes de les llegendes i tradicions més significatives 

de la ciutat.  

 

Només ens queda desitjar que tots tinguem un bon curs 2020-2021. 

 



 

 

QUÈ CAL PORTAR 

 

P3: 

- Quatre fotos carnet 

- Una foto de la família (10x15) 

- Una foto de quan eren nadons (10x15) 

- Una foto actual (10x15) 

- Fotos d’esquirols i de la tardor 

   

P4:  

- Una foto de la família 

- Una foto o postal del lloc de procedència del nen/a o dels pares 

 

P5: 

- Informació de les orenetes: què mengen, com és el niu, d’on venen,... (En format 

digital per mail a la vostra mestra) 

- Informació i contes de les llegendes i de Girona (En format digital per mail a la vostra 

mestra) 

- Fotografies del vostre poble o ciutat (En format digital per mail a la vostra mestra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


