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Desenvolupament de l’infant
Mentre juguen, de manera innata, els nens i les nenes:
• coneixen el món
• desenvolupen habilitats socioemocionals
• aprenen i
• se socialitzen
A l’escola, busquem el desenvolupament integral de les
seves capacitats i competències i ho fem oferint diferents
moments de joc:
• entrades tranquil·les amb joc lliure
• joguines al pati
• metodologies lúdiques d’aprenentatge
• treball per ambients i racons
El joc respecta de manera natural els diversos ritmes de
desenvolupament.
Les dotze #competències de la persona que l’escola
pretén educar es tradueixen, a l’etapa d’Infantil, en
una sèrie de descobertes:
1.

“Ho puc fer sol” #autònoma

#resilient

• jugo amb el meu cos per guanyar equilibri,
moviment i coordinació
• descobreixo les meves emocions per guanyar en
seguretat i tenir una bona imatge de mi mateix.
• vaig descobrint les meves possibilitats i
aconseguint més autonomia

2. “Penso i m’explico” #comunicativa
#crítica #creativa #resolutiva

• elaboro explicacions d’allò que veig i sento
• aprenc a expressar el meu pensament mitjançant
els diferents llenguatges: l'art, la música, la
dansa, el teatre, els contes, les llengües, les
matemàtiques…

En relació amb la llengua, utilitzem la immersió en
llengua catalana perquè esdevingui llengua de
comunicació i aprenentatge per a tots els infants.

3. “A veure què passa” #emprenedora
#enginyosa #responsable
•exploro l’entorn proper amb curiositat i respecte
•participo en les festes i sortides

4. “Vull estar amb tu” #col·laboradora
#compromesa #oberta
•convisc en la diversitat
•em comporto segons les pautes de convivència
•aprenc a resoldre pacíficament els conflictes

Enriquiment dels aprenentatges
Allò que es coneix amb el nom d’activitats complementàries, a la
nostra escola no és ben bé ni un a cosa ni l’altra: ni un seguit
d’activitats ni un mer complement.
L’estada de l’infant a l’escola cinc hores setmanals més de les que
marca el currículum, ens permet incorporar dimensions al seu
aprenentatge. Aquesta amplitud horària a l’Educació Infantil i a la
Primària possibilita millors condicions per al seu desenvolupament:
Crea espais per al treball amb les emocions, per trobar el benestar
necessari que permeti el desenvolupament de les capacitats de
l’infant.

Pel que fa a l’Educació Primària,
aquestes cinc hores de més serveixen
per complementar les estratègies de
pensament crític i creatiu
(Barrinem,...), les capacitats verbals
(Premsa Escolar, Llegim, Taller de
Llengua, Having Fun-Anglès,...) i la
competència digital (Informàtica,
Descobrim amb les TAC) dels nens i
nenes.

També crea oportunitats per enriquir tots els llenguatges,
especialment el de la música i l’expressió amb el cos, i la
descoberta d’una nova llengua, com l’anglès.
I això es fa sense aïllar aquests “complements”, es fa de manera
infusa amb la resta de processos de maduració i aprenentatge. El
procés en resulta enriquit.

AMPA, compromesa
amb l’escola. Delegats
de curs a la junta.

“BONS DIES”
Cada dia, abans de començar les
classes, fem una estona de silenci
escoltant una música de fons amb
l’objectiu de prendre consciència del
dia que iniciem. Si s’escau, donem
gràcies per coses properes i, a
mesura que creixen, els nens i nenes
tenen l’oportunitat d’expressar els
seus sentiments o emocions.

Menjador
Equip d’educadores de
l’escola, tant pel que fa
a hàbits d’alimentació i
d’higiene com a activitats
d’entreteniment.

Menús sota el control
d’una dietista, amb
propostes equilibrades
de sopar.

Servei de càtering de
Masia Bartrés, de
Llavaneres.

Colla del Gegant
TON

Propostes extraescolars
1. Acollida matinal de 3/4 de 8 a 3/4 de 9
2. Franja de 5 a 6 (permanències enriquides):
• dilluns, dimecres i divendres: contes, jocs i
cançons per anar introduint la llengua anglesa
tot jugant.
• dimarts i dijous: orientats a l’expressió
corporal i al ball.
3. A partir de P-4:
• patinatge
• escoleta de futbol del nostre Club
• multiesport
• judo
• iniciació a la robòtica
• gimnàstica rítmica (a partir de P-5)
4. Casalet d’Estiu i de setembre i Campus de futbol
d’Estiu, setembre i Nadal.
Trobareu tots els PDF amb els detalls de les
extraescolars d’Infantil i Primària al web, a la secció
de Serveis.

Equipament escolar
Els inf ants por t en el
xandall i la samarreta,
propis de l’escola, a les
etapes d’Infantil i
Primària. També han de
dur una bata per fer les
activitats de plàstica.

Horaris
Matins: de 9 a 13
Tardes: de 3 a 5
(Les portes s’obren deu
minuts abans)

I DESPRÉS D’AVUI QUÈ?
VISITES D’AULES OBERTES
Veniu a conèixer les aules en
funcionament!
Dilluns, 2 de març
Dimarts, 10 de març
Dijous, 19 de març
(Confirmació telefònica: 93.757.84.89.
Trobada a recepció 15.15)

REUNIÓ TÈCNICA DE
PREINSCRIPCIÓ

Dilluns, 23 de març, a les 20 h.
a la Sala d’actes.

mataro.salesians.cat
@salesiansMAT

