
Centre d’Educació Infantil Sol Solet

PROJECTE EDUCATIU



Trets d’identitat (1)

- L’escola infantil Sol Solet som un Centre Privat

d’Educació Infantil de primer cicle; estem

autoritzats i parcialment subvencionats per la

Conselleria d’Educació de la Generalitat

Valenciana, supervisats per la Direcció General

de Centres Educatius.



Trets d’identitat (2)

- Volem transmetre transparència i que sigui

una escola oberta a les famílies. Amb aquesta

transparència volem crear confiança en el

pares, retornant la que ells demostren deixant

els seus fills a l’escola.

- Pretenem que la relació educadora-família

siga sempre cordial, ampla, propera, familiar i

molt individualitzada.



Trets d’identitat (3)

- Per a nosaltres és molt important una bona

atenció, el diàleg i la cooperació entre escola i

família per a benefici de les accions educatives

i el correcte desenvolupament dels xiquets i

xiquetes.

- Els objectius i els continguts es treballen en

cada moment del dia. Tot el temps a l’escola és

educatiu.



Trets d’identitat (4)

- Respectem els infants, la diversitat de ritmes

evolutius i de capacitats intelectuals i ens

adaptem al ritme de cada xiquet/a en les

rutines diàries: descans, menjar, higiene, joc....

- Seguim una metodologia basada en una

pedagogia activa i estimuladora, que es

defineix amb les següents característiques:

vivencial, activa, global, individualitzada,

socialitzada, motivadora, observacional i

creativa.



Objectius Educatius (1)

- El principal objectiu que persegueix l’escola és 

que els xiquets i xiquetes sigan feliços, 

autònoms, curiosos i creatius.

- Volem oferir les oportunitats necessàries per a 

desenvolupar plenament les seves capacitats de 

forma integral i harmònica.



Objectius Educatius (2)

- Volem que els infants aprenguen a ser solidaris, 

a compartir i a respectar a la resta de companys 

i les educadores.

- Potenciem un aprenentatge experimental, a 

través del sentits, desenvolupant la iniciativa, la 

creativitat i la imaginació dels nens i nenes amb 

materials variats, convencionals i no 

convencionals.



Objectius Educatius (3)

- Treballem l’educació emocional dels infants 

amb l’objectiu de proporcionar benestar i 

avançar en la construcció d’una imatge 

positiva de si mateix i en l’expressió de les 

seves idees, experiències i desitjos.

- Volem crear entorns educatius motivadors, 

estimulants i creatius per afavorir al màxim 

els procesos d’ensenyament-aprenentatge 

mitjançant el joc.



Objectius Educatius (4)

- La nostra tasca educativa diària vol fomentar 

l’adquisició d’hàbits i rutines a nivell d’atenció, 

treball, higiene, descans, alimentació... 

Aconseguint que l’infant passi d’una 

dependència total a l’autonomia.

- Treballem sobre el coneixement d’algunes 

manifestacions culturals per fomentar actituds 

d’interés i participació en l’entorn social més 

proper.



Relació amb la família



Tot el temps és educatiu



Metodologia vivencial



Creació d’entorns educatius



Treball d’hàbits i rutines



Entorn social proper



FELICITAT


