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Presentació

Un any més, com a resposta a les necessitats de moltes famílies dels infants  escolaritzats al CEIP

Mestre Guillemet de Santa Eugènia, ha funcionat durant tot el curs escolar el servei d’Escoleta

Matinera. La intenció fonamental d’aquest servei és la d’aconseguir el doble objectiu que fixa la

Conselleria d’Educació i Universitat. D’una banda, oferir als pares i mares una opció efectiva de

conciliació de vida laboral i familiar, i d’altra banda potenciar l’ús de les instal·lacions i els recursos

del centre fora de l’horari lectiu amb una finalitat lúdica i alhora formativa. 

El  servei,  executat  per  Lúdic  Serveis,  amplia  l’horari  d’atenció  als  alumnes  del  centre  cobrint

d’aquesta manera les necessitats de les famílies que no poden atendre als seus fills/filles al matí

fins a l'hora d'obertura dels centres educatius reglats. 

El servei s’ofereix de 07:30 h a 09:00 h del matí tots els dies lectius del curs.

Objectius generals proposats a la programació

- Facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.

- Oferir als alumnes un moment d’acollida i preparació per a la jornada escolar.

- Oferir un espai lúdic als infants.

- Crear un espai que faciliti la socialització dels infants mitjançant el joc.

- Treballar habilitats socials.

- Descobrir noves formes d’entreteniment a través del joc, l’expressió i la convivència.

- Afavorir l’acceptació i el compliment d’unes normes bàsiques de convivència.

Grau de consecució dels objectius

Entenem que el que ens havíem plantejat a principi de curs, com cada any, s’ha assolit. Molts dels 

objectius dissenyats s’han aconseguit “tira a tira” al llarg de l’any escolar. Volíem arribar a 

objectius senzills. Això es pot dur a terme, una vegada que els nins i les nines interioritzen el sentit 

de l’espai i el moment que se’ls hi ofereix. Serien destacables, aquests:

- En primer  lloc,  el  d’haver  aconseguit  facilitar,  als  fills  de  pares  i  mares  interessats,  la

conciliació de la vida laboral a les primeres hores del dia, oferint un horari d'obertura a les

07.30 h del matí i amb unes franges horàries d’assistència flexibles com per adaptar-se a

les necessitats de les famílies.

- S’ha aconseguit que l’acollida dels nins sigui un moment tranquil i a la vegada un espai

d’interacció i  comunicació entre tots els agents implicats.  Es tracta d’un objectiu clar  a
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primer cop d’ull però que implica un alt nivell d’atenció per part de famílies i responsables

del servei. S’ha anat assolint al llarg del curs.

- Hem aconseguit tenir un complet espai lúdic i d’esbarjo als infants en el que poden dur a

terme  diferents  activitats  (també  formatives)  o  simplement  preparar-se  per  a  la  seva

jornada.

- Entenem que també s’ha aconseguit potenciar i propiciar la interacció i el joc entre tots els

alumnes usuaris, independentment de la seva edat, sexe…

- S’han treballat de forma natural, implícita i constant les habilitats socials: saludar a 

l'arribada i en acomiadar-se, donar les gràcies, recollir, respectar els demés, fer un bon ús 

dels materials, et.

- A través de diferents jocs, tant tradicionals, com creats a partir de la nostra imaginació, 

hem pogut ocupar gran part del temps de l'escola matinera, sempre tenint en compte les 

aportacions i interessos dels nins i les nines, fet que ha millorat notablement la convivència

entre ells.

- S’ha produït un cert apadrinament de costums i bons hàbits quan, els nins i les nines han 

assolit i ensenyat als nous que venien, les normes que marcaven el dia a dia. Aquest 

procediment ha fet que l'escola matinera funcionés d'una manera adequada sense cap 

inconvenient.

Activitats desenvolupades

El temps que dura l'escoleta matinera és limitat, per la qual cosa, les activitats que s'hi poden dur a

terme són breus i senzilles, com ara:

- activitats d’acollida dels infants

- activitats lúdiques i d’entreteniment, o esportives suaus.

- activitats amb jocs educatius: trencaclosques, racons, contes.

- promoció de la lectura oferint llibres per a les diferents edats. 

- joc simbòlic emprant joguines.

- activitats plàstiques.

- berenar si no ho han fet a casa.

- tallers de curta durada.

Avaluació de les activitats realitzades

-Cal fer menció del fet que dur a terme les activitats plantejades en aquest moment del dia en que 
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els nins i nines es troben en un moment “crític” i amb diferents estats d’ànim no és tasca fàcil. Tot 

i així, considerem que les activitats són totalment adients i s’han pogut dur a terme de manera 

correcta. També, i pel que fa a les activitats que s’han realitzat al pati, com a conseqüència d’haver

aprofitat aquest espai els dies que la climatologia ens ho permetia, entenem que s’han dut a 

terme de manera satisfactòria.

Recursos humans

Durant el curs escolar s’han ocupat de l’execució del servei d’escola matinera dues monitores de

les que una va realitzar, a més, la funció de coordinació.

Les tasques desenvolupades han estat:

- Rebre els pares i mares i els infants.

- Acompanyar als alumnes d’educació infantil a les 08.55 a les aules corresponents i organitzar

l’entrada dels alumnes de Primària.

- Control econòmic: entrades i sortides.

- Vetllar pel benestar dels infants i dinamitzar l'estona de l'escoleta matinera.

- Control d'assistència.

- Repartir i supervisar les fitxes d'inscripció dels infants.

Recursos materials

Durant el curs s’ha disposat dels següents recursos:

- Espai multi funcional del menjador.

- Material esportiu variat.

- Material fungible bàsic: ceres, cartolines, estisores, pinzells, pinturetes, folis, retoladors...

- Jocs de taula i trencaclosques.

- Els jocs i joguines de l'espai multi funcional.

- Equip audiovisual (televisió i radio)

Impacte del projecte

El centre ha mostrat en tot moment la seva implicació i col·laboració amb el projecte. No hi ha

constància d’incidències. 
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La valoració de les famílies i dels alumnes és també positiva sense cap queixa remarcable.

Quantificacions 

Mitjana usuaris:

Mitjana usuaris fixos Mitjana usuaris eventuals Mitjana total usuaris

15  usuaris 5 usuaris 20 usuaris

Mitjana total usuaris per trimestre:

Mitjana total usuaris 1r trimestre
(fixos i no fixos)

Mitjana total usuaris 2n
trimestre (fixos i no fixos)

Mitjana total usuaris 3r trimestre
(fixos i no fixos)

20  usuaris 15  usuaris 25  usuaris

Preus:

07:30-09:00h Fixes 2n germà 3r germà Quinzena Setmana Dia

Setembre 26€ 23,50€ 19,50€ 16€ 10€ 3€

Octubre -Juny 35€ 31€ 26,25€ 25€ 17€ 3€

08:00-09:00 Fixes 2n germà 3r germà Quinzena Setmana Dia

Setembre 23€ 20,50€ 17,25€ 14€ 9€ 2€

Octubre -Juny 31€ 27€ 23,25€ 23€ 16 2€

Propostes de millora

Valorant les característiques de la incorporació dels alumnes al servei d’escola matinera, l’arribada
es fa en molts casos de manera intermitent, considerem la idoneïtat de plantejar les activitats fent
servir la metodologia de racons. Aquests permeten fer diferents tipus d’agrupacions, fer una millor
adaptació a les diferents edats i necessitats  i acordar unes normes bàsiques per a tots els racons.
Ja que les activitats realitzades funcionen bé, els racons oferts es basarien en aquestes i serien:

- racó de lectura
- racó de jocs de taula

6



- racó de manualitats
- racó de joc lliure
- racó de descans

També, els mesos de temperatures més altes i els dies que no fa vent, fred o plou, millorar 
l'organització de l'espai exterior de forma que els nins i nines puguin gaudir al màxim l'espai i les 
diferents zones de joc. Enguany ja ho hem començat a posar en marxa i creim que és una bona 
iniciativa en la mesura que ens permet descongestionar molt l’ocupació de l’espai interior, els nins 
i nines es senten molt més a gust perquè poden gaudir de l’espai exterior i poden participar en 
multitud de jocs diferent, et.
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