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PROPOSTES PELS PRIMERS DIES D’ESCOLA 

 

Intentar crear des del primer dia, un vincle de confiança i complicitat, a través del 

compartir jocs amb els infants, de compartir mirades, converses, abraçades... en les 

nostres mans està intentar que els dies siguin fluids, tranquils, harmoniosos... per 

establir lligams entre iguals, amb els adults. 

 

1. JOC: El joc és l’activitat primordial de l’infant, és una activitat natural i és bàsica 

i necessària per el desenvolupament integral (intel·lectual, psicomotor, 

sensorial, social i emocional). 

“El joc permet aprendre i créixer a través de l’experiència d’una forma 

natural i lúdica, dóna als infants la possibilitat d’imaginar, descobrir, 

experimentar, resoldre problemes o situacions amb creativitat, amb la 

llibertat de poder decidir i provar noves solucions”. Currículum i 

orientacions educació infantil. 

Així que preparem jocs i materials per provocar situacions lúdiques i 

d’aprenentatge. 

 

“Mentre l’adult juga per divertir-se, l’infant juga per jugar”. 

Francesco Tonucci (2009) 

 

2. CONTES: Els contes sempre triomfen, i són un recurs fantàstic per establir un 

vincle especial amb els infants mentre al mateix temps creem màgia. Cuidem 

l’ambient a l’hora d’explicar el conte, els petits es fixen amb mil detalls. 

 

3. CONTES + MINIMONS: Els contes + Els minimons = PROVOCACIONS. Una 

proposta de barreja de materials sovint desestructurats que conviden al joc, la 

creativitat i a la imaginació. 

 

4. RACÓ DE CREATIVITAT: Tenir apunt o crear-lo junts, un raconet a l’aula per 

donar lloc a la creativitat dels nostres petits i petites. Hi ha infants que els 

encanta dibuixar, crear, pintar, amb diferents tipus de materials: colors de fusta, 

plastidecors, ceres, aquarel·les, playcolors, gomets, etc. 

 

“L’escola ha d’oferir moments perquè els infants puguin pintar, dibuixar, 

modelar, construir... per plaer, d’una manera lúdica i íntima, sense la 

necessitat de ser exposat ni jutjat per l’adult (Stern, 2008)”. Currículum i 

orientacions educació infantil. 

 

5. ASSAMBLEA: De ben segur tindran moltes ganes d’explicar-nos les seves 

experiències i aventures de l’estiu, sobretot si ja coneixem el grup. Afavorim 

l’ambient adequat, de calma i benestar per escoltar-nos mútuament, per 

escoltar-nos els uns als altres. 

 

6. DESCOBRIR ELS ESPAIS DE L’AULA: El més probable es que canviïn 

d’aula, o els més petits que “l’estrenin”, deixem-los descobrir cada raconet, a 

veure què fan, observem quins són els seus interessos, què els agrada... 

observem, observem, observem! 

 

7. CANTAR I BALLAR: La música és com els contes, pura màgia, cantem i 

ballem. Ens ajudarà a trencar el gel, a aproximar-nos, a aproximar-se. 
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8. NORMES I LÍMITS: Parlem amb ells/elles, establim normes i límits clars, 

recordar-ho si ja han estat a l’escola. 

  

9. DECORACIÓ: parlar-ho amb ells/elles, presentar-los diferents propostes per a 

escollir l’opció que més els agradi. 

 

o Aula (parets). Jo pregunto, cal? 

o Porta aula (cal?) 

o Penjadors 

o Safates o caixes on guarden les seves produccions, tresors, materials... 

 

10. ELABORACIÓ MATERIALS/RECURSOS PER L’AULA:  

 

o Material per a fer el bon dia: pedretes, escorça... 

o Material per a registrar el temps. 

o Calendari mensual. 

o Horari setmanal propostes del dia a dia. 

o Material per marcar els aniversaris dels infants. 

 

11. ELABORACIÓ MATERIAL VARI: 

o Elaboració corones 

o Decoració carpetes, agendes personals (si se’n té). 

 

12. PADRINS/ES: Si es tenen padrins/es, anar-los a visitar, presentar-nos, 

compartir una estona junts de joc, de contes, etc. 

 

 

ESPAIS EXTERIORS 

 

13. JOGUINES PATI: Repassar l’estat de les joguines del pati amb els infants 

(després de l’estiu hi ha material que cal fer-hi una ullada). 

 

14. PLANTAR PLANTES/FLORS: Si es tenen testos (torratxes) amb plantes 

seques o sense res, plantar flors i plantes noves. Fem el pati bonic. 

 

15. HORT: Si l’escola té hort, anar a veure com està, arrencar males herbes,... 

 

PROPOSTES QUE EM VAU FER ARRIBAR 

 

16. DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ: Jocs i dinàmiques de presentació i cohesió 

de grup per conèixer-se entre ells/elles, entre nosaltres. 

 

17. PRIMÀRIA – 2N: DINÀMICA AMB PILOTA I POST-ITS: Tirar la pilota a un/a 

company/a, i l’infant que rep la pilota agafa un post-it que té una pregunta i 

respon. Les preguntes són per anar coneixent als alumnes.  

 

18. PRIMÀRIA – 3R: CAPSA AMB OBJECTES PERSONALS: El/La mestre/a, 

porta una capsa amb objectes, fotos, bitllets de vols... (coses relacionades amb 

ell/a), i tot ensenyant-les anar-se presentant. El/la docent proposa als alumnes 
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si també volen crear la seva pròpia capsa i quan la portin, doncs faran el 

mateix. 

 

19. PRIMÀRIA: Elaborar i decorar el seu horari. 

 

20. FER UNA EXCURSIÓ PER L’ESCOLA: Ensenyar els nous espais, ambients, 

patis, passadissos, etc. 

 

21. IMPLICACIÓ DE TOTA L’ESCOLA I COMUNITAT EDUCATIVA, ALUMNES 

DES DE P3 FINS A PRIMÀRIA O ESO, I MESTRES, PROFESSORS, 

PERSONAL NO DOCENT, MONITORS MENJADOR, VETLLADORS, ETC.: 

Un mural tots junts, frases motivadores pel curs, desitjos, somnis, etc.    

 

Fins aquí, aquest document/propostes es pot anar ampliant, si vols que afegeixi la teva 

proposta, envia’m un missatge i l’afegiré.  

És important “avançar en la creació de propostes en què es faci 

necessària la participació activa de l’infant”. És important “La reflexió i el 

consens de l’equip de mestres afavoreixen la millora i la innovació 

educativa”. Currículum i orientacions educació infantil. 

 

“Les persones que comparteixen i expressen els 

seus sentiments s’adapten millor als canvis.” 

Luis Rojas Marcos (2013). 

 

 

 

 

 

 

Fins aquí el post de propostes pels primers dies.  

Totes i cada una de les aportacions ens fan enriquir. Gràcies per la vostra 

col·laboració. Espero que en gaudiu i si en feu ús i servei o us ha aportat alguna cosa, 

deixeu el vostre comentari. 

 

Un cop més moltes gràcies!!! 
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