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Guió per realitzar el projecte educatiu a la llar d ’infants 
 

� Introducció 
El perquè del PEC 
Procés de redacció i participació de la comunitat educativa 
 

� Marc legislatiu 
Normativa de referència 

 
� Contextualització 

Edifici 
Tipologia de llar 
Entorn 
Serveis, institucions i equipaments 
 

� Trets d’identitat 
Com es defineix la llar 
Amb quins trets s’identifica 
Quins valors inspiren la seva actuació 

 
� L’horari escolar 

Horari d’atenció dels infants 
Calendari de funcionament 
Horari de les activitats extraescolars 

 
� L’acolliment dels infants i de les famílies 

Quina importància donarem a l’acollida dels infants i de les seves famílies 
Com organitzarem els primers dies quant a: 
  Horari dels infants 
  Reunions amb les famílies 
  Materials, espais... 

 
� L’ús de la llengua catalana 

Quina serà la llengua vehicular del centre? 
Com es promourà la llengua i cultura catalanes 
Quines estratègies s’aplicaran per facilitar la comprensió de la llengua als infants i les 
seves famílies 
 

� Quina metodologia emprem 
Quina concepció tenim d’infant 
Quina importància donem al joc 
Quin protagonisme donarem a l’infant en les propostes que fem 
Quines activitats són les que promouen més alt grau de desenvolupament en l’infant 
  

� Criteris organitzatius 
Els espais 

Com organitzem els espais 
Quina funció educativa atorguem a l’organització dels espais 
Com donem un caràcter educatiu a tots els espais del centre 

 

Els materials 
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 Quina disposició dels materials promou l’autonomia dels infants 
 Quins tipus de materials predominen a la llar: naturals, reciclables, de 
plàstic.... 
 Quin ús en fem 
 

� Com entenem la inclusió 
Què entenem per inclusió 
Quin respecte mostrem per les diferents races, religions, situacions... dels infants 
De quina manera afavorim la supressió de barreres físiques, culturals... 

 
� Com atenem la diversitat 

Acceptem com un fet normal els diversos ritmes de desenvolupament de l’infant? 
Com acollim la diferència com un dret 
Com en la programació acollim les diferències individuals 

  
� Seguiment i observació dels infants 

Quina importància atorgarem a l’observació i a la documentació pedagògica en el 
seguiment dels infants 
Quins instruments utilitzem per dur-les a terme 

  
� Relació amb les famílies 

El mecanismes d’informació de les famílies sobre l’evolució dels infants 
Mecanismes de col·laboració de les famílies 
Mecanismes de participació de les famílies al centre. 

 
� Concreció curricular 

Quina importància donem a les capacitats a desenvolupar en acabar l’etapa 
d’educació infantil. 
Com entenem i ajudem a assolir els objectius de cicle 
Quina programació de curs planifiquem: quina distribució dels continguts, capacitats i 
objectius de cicle fem a cada grup d’infants 
Com concretem la nostra intervenció en les unitats didàctiques. Quines són aquestes 
unitats didàctiques, com són 

  
� Revisió del PEC 

Cada quan es revisarà aquest PEC 
Qui ha d’aprovar-lo 
En quin apartat de les NOFC es troba el mecanisme d’aprovació i revisió d’aquest 
document 


