
PROJECTE: XUMI, LA GRANOTA DE
LA BOCA         GROSSA

INTRODUCCIÓ

Mai és senzill fer-se gran, el camí que fa un 
infant des de que neix fins que marxa de 
l’escola bressol, és feixuc i dur, encara que 
carregat de emotivitat i grans descobertes. 
Canvis constants que el fan créixer i 
desenvolupar-se.

Aprenentatges  que l’ajuden a prendre 
consciència del seu cos i del seu entorn, 
mitjançant el joc i l’experimentació.

Aquest desenvolupament és meravellós, els 3 
primers anys de la vida d’un infant ho son,  
també.

La seva innocència, fa que, molts d’aquests 
canvis i descobertes esdevinguin un joc per ell 
que l’estimulen i li arrenquen un somriure.

D’altres canvis son més durs i requereixen, per 
part de les famílies i de l’escola, de molta 
paciència  i dedicació.



Un d’aquests canvis es refereix al fet de 
treure el xumet. Aquesta eina que tant consola 
i ajuda a superar importants “situacions 
critiques”, durant els dos primers anys de vida.
Es converteix en un enemic, que deforma dents 
i impedeix un correcte desenvolupament del 
llenguatge verbal.

A l’escola tenim el  projecte  “Xumi, la granota 
de la boca grossa”per ajudar els infants i les 
famílies a fer aquest pas, d’una forma lúdica. 

Des de l’escola, i sempre amb ganes d’oferir a 
les famílies eines per ajudar en l’educació dels 
seus fills i filles, hem  creat  aquest  projecte 
,i  així mitjançant activitats i d’una forma 
divertida els infants deixen endarrere  una 
etapa més de la seva vida, això sí, sense 
traumes , amb un somriure i una xocolatina.

L’experiència i les vivències que les educadores 
tenim ens parlen a cau d’orella per dir-nos que,
de vegades pels pares és feixuc prendre la 
determinació de treure el xumet, uns ulls 
enterbolits els poden fer endarrere, una nit. 



Així des de l’escola i potenciant en els infants 
el fet de fer-se grans , el camí és més planer.

JUSTIFICACIÓ

Les famílies s’adreçaven a l’escola demanant 
recursos i suport per part de ‘l’escola per 
superar aquest canvi, important en la vida de 
l’Infant.

El perquè, doncs, és crear aquest projecte per 
dos motius clars: 

L’un és,  ajudar a les famílies que vulguin  fer 
el pas de deixar endarrere el xumet. Donant-
los una eina que ho faci  possible d’una manera 
educativa i a la vegada divertida.

Un altre motiu, també important, és  potenciar 
en els infant el fet de fer-se grans.

Mitjançant activitats, contes i entreteniments 
oferim eines als infants per madurar.  L’etapa 
0-3 anys  és  molt important i plena de canvis i
descobertes.




