
PROJECTE D’EDUCACIÓ INFANTIL



EL PROJECTE D’EDUCACIÓ
INFANTIL DE TEXT - LA GALERA
Un projecte realment nou que té en compte les necessitats  
de les aules d’infantil del segle XXI.

UN PROJECTE ADAPTAT AL NOU DECRET 
D’EDUCACIÓ INFANTIL
El projecte Tam-Tam està pensat tenint en compte les orientacions 
bàsiques i les àrees del nou currículum educatiu del 2008. Nous 
objectius, diferent distribució dels continguts en les tres àrees, 
metodologia activa, interdisciplinarietat, treball globalitzat... 

UN PROJECTE ATRACTIU I ORDENAT
Les seqüències didàctiques d’aprenentatge enllacen cada activitat 
amb l’anterior i preparen per a la realització de la posterior. 
D’aquesta manera, els continguts són més significatius per als nens  
i nenes, que aprenen tot construint els seus coneixements amb sentit.



MATERIAL PER ALS I LES ALUMNES
EL PROJECTE: P3, P4, P5

MATERIAL PER ALS I LES MESTRES
GUIES DIDÀCTIQUES (també en CD)
 • Programacions, orientacions didàctiques i recursos 
 • Làmines projectables 
 • Activitats interactives 
 • CD d’àudio 

PLA LECTOR
LA WEB

MATERIAL D’AULA
	 • P3
	 • P4 
	 • P5
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ÍNDEX

CARPETES TRIMESTRALS
• Projectes de treball 
• Llibres de coneixements 
• Làmines de capacitats bàsiques
• Làmines d’anglès, plàstica 
   i música

CARPETA ANUAL
• El nostre projecte 
• Les festes 
• Les emocions



MATERIAL PER 
ALS I LES ALUMNES
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EL PROJECTE: P3, P4, P5
CARPETES TRIMESTRALS

•	Projectes	de	treball	

•	Llibres	de	coneixements	

•	Làmines	de	capacitats	bàsiques

•	Làmines	d’anglès,	plàstica	 

   i música

CARPETA ANUAL

•	El	nostre	projecte	

•	Les	festes	

•	Les	emocions



EL PROJECTE:
ORGANITZACIÓ P3
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2 o 3 Projectes de treball
amb sobrecoberta

1 Llibre 
de coneixements

(excepte el primer trimestre)

Làmines 
de capacitats bàsiques

Làmines d’anglès, 
plàstica i música

Cada curs té assignats un color i una mascota que es mantenen en tots  
els materials relacionats amb el curs. Els materials de cada curs s’agrupen 
en tres carpetes trimestrals i una carpeta anual. Tots els projectes tenen una 
sobrecoberta que és una via de comunicació directa amb les famílies. Serveix 
per a informar del que aquests estan fent a l’escola. Conté la reproducció d’una 
part de la imatge inicial del projecte i una llista dels objectius i les capacitats que 
es proposen de les diferents àrees. En el revers, hi ha la localització del projecte 
concret dins del projecte general TAM-TAM.

Cada carpeta trimestral conté:

P3P3 P4 P5



P5P4
2 o 3 Projectes de treball

amb sobrecoberta
2 o 3 Projectes de treball

amb sobrecoberta
1 o 2 Llibres 

de coneixements 
1 o 2 Llibres 

de coneixements 
Làmines 

de capacitats bàsiques
Làmines 

de capacitats bàsiques
Làmines d’anglès, 
plàstica i música

Làmines d’anglès, 
plàstica i música
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de capacitats bàsiques

Cada carpeta trimestral conté: Cada carpeta trimestral conté:
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CARPETES TRIMESTRALS:
ELS PROJECTES

LÀMINA DE MOTIVACIÓ
Tots els projectes presenten una seqüència 
d’aprenentatge que s’inicia amb la làmina de motivació. 
Es tracta d’una làmina visual, per a ser descrita 
col·lectivament. També en format projectable.

LÀMINA D’AVALUACIÓ INICIAL
Sondeig dels coneixements previs dels alumnes  
sobre el tema del projecte.

LÀMINES D’APRENENTATGE 
(treball de la informació) 
Cada activitat treballa diferents continguts relacionats 
amb el tema del projecte. A partir de cada proposta, 
podem continuar aprenent de manera coherent, 
enllaçant el que ja sabem amb el que descobrirem  
i treballarem en l’activitat següent.

LÀMINA D’AVALUACIÓ FINAL 
Permet als i les mestres valorar els progressos dels nens  
i nenes, i afegeix informació a l’avaluació contínua i formativa 
que es desenvolupa al llarg del projecte.
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CARPETES TRIMESTRALS:
LLIBRES DE CONEIXEMENTS
Col·lecció de 12 títols vinculats temàticament als projectes.
Es presenta informació essencial; s’utilitzen frases breus i clares, adequades  
al nivell de comprensió dels nens i les nenes.
Excel.lents fotografies il.lustratives dels temes.

La informació es presenta 
visualment en dobles pàgines 
que combinen text i il.lustració. 
El text està amb lletres majúscules.

La pàgina final és una finestra 
oberta a la reflexió, a la 
interpretació, al consell.

TÍTOLS
P3
• El cos
• El gos
• Les emocions
P4
• La salut
• Els sentits
• Els arbres
• La tortuga
P5
• El menjar
• Els astres
• Reduir, Reciclar, Reutilitzar
• La bicicleta
• Les abelles
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CARPETES TRIMESTRALS:
LÀMINES DE CAPACITATS BÀSIQUES 
Quaderns trimestrals amb activitats adequades al nivell evolutiu dels nenes i nenes.  
El domini de la percepció visual, l’orientació espacial i el raonament lògic ajudarà  
els alumnes a integrar millor els coneixements i les habilitats del curs.

Es poden considerar com  
un material de reforç i fins i tot 
de racons, però de realització 
individual.

PERCEPCIÓ VISUAL

ORIENTACIÓ ESPACIAL RAONAMENT LÒGIC
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LÀMINES D’ANGLÈS, PLÀSTICA  
I MÚSICA 
Quaderns trimestrals amb activitats addicionals per complementar el que es proposa  
des dels projectes.
A plàstica es treballa amb materials molt a l’abast i manipulatius, a música es concreta 
l’aprenentatge de cançons, danses, llenguatge musical (qualitats del so) i a anglès 
es proposa un primer contacte oral i lúdic amb aquesta llengua estrangera.
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CARPETES ANUALS
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La carpeta anual conté els materials que no ubiquem en un període concret del curs.  
Cada carpeta inclou: El nostre projecte, Les emocions, Les festes populars.

Quadern de 10 làmines  
per treballar les emocions,  

la resolució de conflictes  
i la competència social. 

Quadern de 10 làmines 
amb activitats per treballar 
les diferents festes que se 
celebren a l’escola durant 
l’any. Les activitats estan 
seqüenciades i pensades 
per a cada nivell.

Quadern amb l’esquema del 
treball d’un projecte, en blanc, 
en el qual els nens i les nenes 

han d’intervenir activament amb 
la decisió del tema. També hi 

ha pautes i orientacions per al 
mestre o la mestra, i un guió 

per aplicar la metodologia del 
treball per projectes.
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GUIES DIDÀCTIQUES (també en CD)

	 •	Programacions,	orientacions	didàctiques	i	recursos	

	 •	Làmines	projectables	

	 •	Activitats	interactives	

	 •	CD	d’àudio	

PLA LECTOR

LA WEB 19

recursos

MATERIAL PER  
ALS I LES MESTRES
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GUIES DIDÀCTIQUES:
CONTINGUTS
Les guies didàctiques ofereixen una explicació detallada del projecte  
amb propostes d’avaluació, programació de continguts i recursos didàctics. 
Es presenten en paper i també en CD. Són una eina bàsica de suport  
als mestres i les mestres.

Enquadernació 
en espiral.

Els mateixos continguts 
que la versió impresa, 
més activitats TIC, pòsters 
projectables, pla lector...

Cada Guia didàctica ve 
acompanyada d’un CD d’àudio  
i un CD de recursos  
per al professorat.
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GUIES DIDÀCTIQUES: 
PROGRAMACIÓ, ORIENTACIONS  
I RECURSOS
Contenen les programacions didàctiques d’aula: continguts, objectius, capacitats, quadres 
de registre d’avaluació... 
Programació a dos nivells: projecte a projecte i pàgina a pàgina. Cadascuna de les làmines 
dels projectes té orientacions didàctiques, recursos i relació amb els altres materials  
del projecte: suggeriments metodològics, activitats complementàries, recursos, propostes 
d’utilització dels CD d’àudio, de les activitats TIC. Una informació molt detallada 
i completa per a facilitar el treball diari de l’aula.

Llistes per al registre  
de l’avaluació dels alumnes.

Orientacions, suggeriments, 
recursos, aprofitament 
d’altres materials sempre 
relacionats amb la làmina.

Reproducció  
de la làmina de 
l’alumne.

Fase en la seqüència 
d’aprenentatge.

Programació dels 
conteninguts i els objetius 
de l’activitat proposada a la 
làmina.
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dels projectes té orientacions didàctiques, recursos i relació amb els altres materials 
del projecte: suggeriments metodològics, activitats complementàries, recursos, propostes 
d’utilització dels CD d’àudio, de les activitats TIC. Una 
i completa per a facilitar el treball diari de l’aula.
d’utilització dels CD d’àudio, de les activitats TIC. Una informació molt detallada 

 per a facilitar el treball diari de l’aula.
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GUIES DIDÀCTIQUES:  
LÀMINES PROJECTABLES
En el CD de les guies, el docent hi trobarà pòsters en format digital pensats per 
a ser projectats a l’aula i per al treball col.lectiu dels continguts del curs. Es tracta de les 
làmines inicials de motivació de cadascun dels projectes.
A l’àrea d’educadors trobareu també els pòsters del material d’aula en format projectable.
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a ser projectats a l’aula i per al treball col
làmines inicials de motivació de cadascun dels projectes.
A l’àrea d’educadors trobareu també els pòsters del material d’aula en format projectable.

Accessibles també des de 
l’àrea d’educadors de la web. 
Ofereixen moltes possibilitats 
quan es treballen en una 
pissarra digital.
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GUIES DIDÀCTIQUES: 
ACTIVITATS INTERACTIVES
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Al CD de les guies, els i les mestres hi trobaran una col.lecció d’activitats interactives 
perquè els nens i nenes treballin amb l’ordinador. Estan adaptades a cada nivell 
i vinculades als projectes perquè els nens i nenes…
•  Es familiaritzin amb l’ús del ratolí.
•  Comparteixin la realització de les activitats en una pantalla comuna.
•  Comencin a utilitzar el teclat (5 anys).
•  Treballin habilitats bàsiques mitjançant activitats de relació, orientació espacial, raonament lògic,   
 habilitats motrius, puzles, etc.

Accessibles també des de  
l’àrea d’educadors de la web.

Els nens i nenes gaudeixen 
i aprenen al mateix temps 
amb el TAM-TAM interactiu.
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GUIES DIDÀCTIQUES: 
CD D’ÀUDIO
Cadascuna de les guies didàctiques del projecte conté un CD d’àudio  
amb contes, cançons, sons, peces musicals, endevinalles, etc., per  
a completar el treball a classe.
No és necessari l’ordinador a l’aula per a escoltar les pistes del CD.
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El CD d’àudio permet que a l’aula es puguin escoltar contes 

dramatitzats, poemes i endevinalles, aprendre cançons 

relacionades amb els temes dels projectes, interpretar 

audicions, distingir diferents tipus de sons, ballar algunes 

danses per experimentar el ritme i la coordinació...

El projecte TAM-TAM integra la música en les seves seqüències 

d’aprenentatge dels projectes i en les làmines específiques,  

i el CD d’àudio facilita aquesta integració als docents.

A cada CD acompanya 

un fullet que detalla  

el contingut que inclou: 

cançons, contes, 

endevinalles, etc.



34

33

PLA LECTOR

SIRENETES
Històries molt breus amb una estructura senzilla 
per a iniciar-se en la lectura en solitari. 
Els llibres es presenten amb dos tipus de lletra:  
manuscrita i majúscula.

Format: 17 x 17 cm.  24 pàgines.  Rústica.

TÍTOLS
• M’agrada ser petit

• Corredisses

• Vull una mascota

• La lluna i els miralls

• El dinar dels marranots

• La caputxa vermella

• Avui ve un cangur

• En Nico i els núvols

• Viatge per supermercat

• Les quatre estacions

• Em llevo content

CUES DE SIRENA
Històries de contingut senzill, amb un llenguatge  
accessible que permet la consolidació de l’hàbit  
de la lectura en solitari. Els llibres es presenten  
amb lletra manuscrita.

Format: 17,5 x 19 cm.  24 pàgines.  Rústica.

TÍTOLS
•	Els	oficis	de	l’Arnau

•	El	petó

•	Pare,	jo	vull	ser	pirata

•	Sentir	el	silenci

•	En	Jon	ja	sap	anar	 

   al lavabo!•	Pare, jo vull ser pirata    al lavabo!

Format: 17 x 17 cm.  24 pàgines.  Rústica.

La Galera ha dissenyat un pla lector que s’adapta a les necessitats i capacitats 
dels vostres alumnes. Hi trobareu una proposta de lectures de temàtiques 
variades i de diferents nivells de dificultat lectora.

www.text-lagalera.cat
Una finestra oberta al món de l’educació.
Catàleg complet de llibres, guies didàctiques, recursos multimèdia 
i materials complementaris per a tots els nivells educatius.
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i materials complementaris per a tots els nivells educatius.

Accés als 
catàlegs de 
materials.

Espai per als usuaris dels 
projectes de Text-La Galera. 
Una vegada registrats, 
es pot accedir als arxius 
descarregables.

Per a fer cerques múltiples 
segons aquestes  

cinc variables. Tota la informació sobre
el projecte Tam Tam.

35
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MATERIAL
D’AULA

•	P3

•	P4

•	P5



P3
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Pòsters de les 
làmines de motivació 

dels projectes

Pinces per a exposar 
els treballs dels 

alumnes

Mascota
Titella de mà.

Puzles amb  
peces grans

Cartera viatgera
Amb 7 llibres  
per a llegir en família  
i una llibreta viatgera.

Pòsters de continguts  
que es treballen  
en els projectesTargetes amb formes, 

colors i nombres
Làmines plastificades  
de grafisme i sèries
Amb un retolador hi podem escriure 
i esborrar.



P4
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Làmines plastificades 
de lletres, nombres, 
grafisme, seriacions…  
Amb un retolador  
hi podem escriure i esborrar.

Targetes amb formes, 
nombres, lletres, 
paraules, dibuixos...
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Pinces per a exposar 
els treballs dels 

alumnes

grafisme, seriacions…

hi podem escriure i esborrar.

Mascota
Titella de mà.Pòsters de les 

làmines de motivació 
dels projectes

Puzles 
amb peces 

grans

Cartera viatgera
Amb 7 llibres  
per a llegir en família  
i una llibreta viatgera.

Pòsters de continguts  
que es treballen  
en els projectes



4342

P5
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Pòsters de continguts  
que es treballen  
en els projectes

Pinces per a exposar 
els treballs dels 

alumnes

Làmines plastificades 
de lletres, nombres, 
grafisme…  
Amb un retolador  
hi podem escriure i esborrar.

Pòsters de les 
làmines de motivació 

dels projectes

Cartera viatgera
Amb 7 llibres  
per a llegir en família  
i una llibreta viatgera.

Puzles 
amb peces 

grans
Mascota
Titella de mà.

Targetes amb formes,
nombres, lletres, 

paraules, dibuixos...



Josep Pla, 95

08019 Barcelona

Tel. 902 500 611

Fax. 935 057 569

text-lagalera@grec.cat

www.text-lagalera.cat

Tel. 902 500 611

Fax. 935 057 569

text-lagalera@grec.cat

www.text-lagalera.cat

PER A MÉS INFORMACIÓ:




