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Justificació 

 

A principi de curs, vam proposar a la resta de companyes d’educació infantil que la 

circular informativa que donem a les famílies per a les sortides la podrien fer els nens i 

nenes. 

 

Amb això preteníem que cada sortida s’integrés dins de les activitats de l’aula, que no fos 

una activitat separada de les altres, que es fes tot un treball previ perquè els nens 

sabessin on anaven, què farien, què veurien, què s’havien d’endur i, a la vegada, motivar-

los i engrescar-los a participar en una activitat fora de l’escola. 

 

A la sortida d’escola del 2n trimestre, Circ a les Feixes de Copons, veient l’entusiasme 

que van mostrar quan els vaig dir on aniríem, vam proposar als nens i nenes de P-5 que, 

a més a més d’elaborar el llibret informatiu, què els semblaria explicar ells mateixos la 

sortida a les famílies de l’escola?  



Una barreja d’emocions i sentiments contraposats els va envair: il·lusió, entusiasme, por, 

inseguretat, vergonya..., que vam aprofitar per anar parlant-ne i treballant mentre va durar 

el projecte. 

 

Es tractava d’una activitat molt competencial que pretenia desenvolupar les capacitats 

següents i es treballava de manera globalitzada les tres àrees d’educació infantil: 

 

Capacitats: 

• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, 

tot adonant-se de les seves possibilitats. 

• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una 

imatge positiva d’ell mateix i dels altres. 

• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb 

seguretat i eficacia. 

• Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques 

bàsiques. 

• Progresar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i 

situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 

• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i 

respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 

• Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els 

perills i aprendre a actuar en conseqüència. 

• Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivencia que el portin cap a una 

autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 

 

Àrees: 

1. Descoberta d’un mateix i dels altres (expressió corporal, emocions, manipulació de 

diferents objectes…) 

2. Descoberta de l’entorn (descoberta i exploració del que anem a conèixer, 

raonament i representació, participació de les famílies…) 

3. Comunicació i llenguatges (llenguatge oral, lecto-escriptura, llenguatge visual i 

plàstic, TIC…) 

 



Aspectes didàctics i metodològics 

 

Vam començar el projecte buscant informació del lloc que visitaríem i de les  activitats que 

s’hi realitzaven, a través de la pàgina web i d’informació en paper que havia arribat a 

l’escola. Després, vam decidir entre tots què és el que crèiem que havien de saber els 

pares sobre la sortida al circ de Copons i vam fer un índex. Cada punt de l’índex 

corresponia a una pàgina del llibret. De cada pàgina decidíem què hi havíem d’escriure i si 

hi volíem posar o no un dibuix o una fotografia. Un cop vam tenir dissenyades totes les 

pàgines, els nens i nenes es van distribuir la feina. 

 

En acabar el llibret, vam iniciar un diàleg sobre el que havíem d’explicar als pares el dia 

de la reunió, com ho havíem de dir i el material que necessitàvem per ajudar-nos a 

explicar-ho millor: dos rellotges per mostrar l’hora de sortida i arribada; fotografies dels 

mestres que els acompanyarien; material de circ (pilotes, anelles, plats xinesos, cordes, 

diàbolos, etc.) que vam demanar al mestre d’educació física; carmanyola, ampolla 

d’aigua, xandall de l’escola i impermeable per posar a la motxilla;  bitllets impresos per 

explicar quant ens costava la sortida... Després d’això, vam decidir qui explicava cada 

apartat i vam començar a assajar-ho. Després de cada assaig, parlàvem sobre com 

s’havien sentit (emocions) i quins aspectes s’havien de millorar: to de veu, velocitat, 

coordinació... 

 

Conclusions 

 

Un cop feta l’avaluació de l’activitat, vam arribar a les conclusions següents:  

- major participació dels nens i nenes en la sortida. 

- anticipació del que es realitzarà, amb la qual cosa tots els nens i nenes 

saben el que faran. 

- augment de la motivació a l’hora de realitzar les activitats. 

- molt bona acceptació per part de les famílies. 

Per tot això, es va decidir a nivell de claustre, que a partir d’aquest curs i durant els 

propers, les circulars serien substituïdes per llibrets elaborats pels nens i nenes (cada 

sortida la farà un curs o un cicle diferent), i en una d’elles es podria peparar per exposar-la 

a les famílies. 


