
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 



La Llar d’infants Municipal és un Centre Educatiu  per  la petita 
infància i les seves famílies. Creat amb la finalitat  d’oferir espais d’aprenentatge que  

permetin construir  un projecte d’orientació educativa on infants professionals i 
famílies puguin créixer conjuntament en un clima de confiança i respecte. 

 
� Tenim el joc com a recurs principal per aprendre i la comunicació i el 

diàleg com a eina bàsica de treball.  
�  

L’edifici  té dues plantes amb espais ben definits d’us quotidià per infants i adults. 
En el rebedor principal de l’escola està situat el racó de les famílies.  
Tenim  11 aules i diferents espais comuns on s’ubiquen les sales de joc i un gran 
espai exterior, a més de la zona de serveis on trobareu la cuina,la sala de treball, el 
magatzem i el despatx...  
 
Cada grup d’infants té un espai propi (aula) , organitzat de tal manera que permet el 
joc, el descans, l’alimentació, el moviment.... ,i també hi ha una zona de canvi i els 
lavabos. 
 
Gaudim d’un gran espai exterior on s’ubiquen les terrasses, el pati de sauló i l’hort. 
Aquests espais permeten  realitzar moltes de les activitats quotidianes a l’aire lliure  i 
possibiliten un major contacte amb la natura i l’entorn proper. Les  estances del pis 
inferior tenen sortida directa al jardí , les estances del pis superior compten amb dues 
terrasses al pis inferior a les que poden accedir directament des de l’escala. 
 

Horari l’escola bressol està oberta des de les 8h i fins les 17h . de dilluns a 
divendres amb horaris flexibles d’entrada i sortida. 
 
L’horari d’entrada es convenient que no sigui més tard de les 10h.  
L’horari de sortida pels infants que se’n van a dinar a casa és 5 minuts abans de les 
12h. 
 
Els alumnes que es queden al menjador i no són de jornada complerta sortiran a les 
15 hores.  
 
La sortida pels  alumnes de jornada complerta que no es queden a berenar  és a les 
16 h. i a les 17 h. per aquells que fan el berenar a la l’escola. 
 
Cada família decideix l’horari que farà el seu fill o filla, essent convenient que sigui el 
mateix durant el curs per tal de facilitar l’adaptació de l’infant. 
 

Calendari l’escola comença la segona setmana de setembre fins el 26 de juny. I 
d’29 de juny al 24 de juliol hi ha servei de permanència setmanal pels alumnes 
matriculats en el curs. 
 
A començament de curs es lliurarà  a cada família l’agenda casa/escola  juntament 
amb el calendari de vacances i dels dies de lliure elecció, que coincidiran amb els 
que decideixi el Consell Escolar Municipal. 
 

Equip Educatiu  els infants seran atesos per un equip de professionals format 
per; una directora, una psicòloga, vuit educadores, responsables cadascuna d’un 
grup d’infants i quatre educadores de reforç. En l’horari de menjador es reforçarà el 
personal amb monitores de menjador. 



La cuinera prepara diàriament els aliments que arriben en cru a l’escola,  
atenent les diverses dietes i edats dels infants.  
De la neteja de l’escola s’encarreguen tres persones amb diferents horaris. 
 
Projecte Educatiu  parteix d’una concepció d'infant competent  capaç de 
pensar, observar, participar, decidir, rebutjar i fer propostes, que pot establir vincles 
afectius i relacions diverses i que pot arribar a ser autònom. 
 
La vida quotidiana és l'eix que facilita a l'infant aprendre a viure, relacionar-se, 
conèixer l’entorn, a ell mateix i a les persones que l’envolten.  
En el dia a dia hem d’assegurar el benestar de l’infant, que se sentí segur física i  
emocionalment, procurant-li una relació afectiva que generi un clima de confiança. 
També necessita relacions personals estables i regulars amb les persones que en 
tenen cura. Cal assegurar una atenció el més individualitzada possible que li permeti 
incorporar els models i valors culturals i adquirir les diferents habilitats socials. 
 
Les activitats  que es deriven de la vida quotidiana són les  que possibiliten a l'equip 
organitzar les diferents propostes educatives, a l’aula, a les sales de joc i a l’espai 
exterior, per ajudar a l’infant a satisfer les seves necessitats bàsiques i  a 
desenvolupar les seves habilitats motrius, cognitives i afectives, en un ambient de  
confiança en les pròpies capacitats.  
 
La comunicació i l’intercanvií amb les famílies és un element fonamental per 
comprendre i acompanyar l'infant. Entenen que a l’escola conviuen infants, famílies i 
professionals i per aquest motiu és necessària la participació i la implicació de 
tothom en el projecte. La vinculació de l'equip educatiu amb les famílies s'estableix 
mitjançant diverses estratègies: 
 

• Comunicació diària verbal en les entrades i sortides dels infants de l'escola. 
• Comunicació escrita a través de l’agenda i "cartelleres" informatives 

de cada grup i col·lectives. 
• Presentació de l'equip i reunió amb les famílies en cada grup d’infants el mes 

de  juliol, un cop     confirmada la plaça pel proper curs. 
• Reunions col·lectives amb les famílies de cada grup ( hores del Café), una al 

primer trimestre i una altra a finals del segon trimestre. 
• Dues entrevistes individuals amb cadascuna de les famílies, la primera 

entrevista abans que l’infant comenci l’escola per tal de parlar i consensuar 
com es farà el procés d’adaptació, i una altra per fer un seguiment de l’infant.  

• Xerrades i tallers d'interès comú entre les famílies i l’equip de professionals, a 
l’espai creixença, sobre temes d’autonomia de l’infant, de salut... 

• Totes aquelles activitats conjuntes, bossa de recursos,  que es  valorin com a 
necessàries al llarg del curs (festes populars, intercanvis, grups de treball, 
jornades...).     
 

Consell Escolar està format per dos representants de les famílies i  dos de 
l’Equip Educatiu, està presidit per la directora i com a representant de l’Ajuntament 
està la regidora d’educació. Les actes es pengen al racó de les famílies. 
 
Procés d’adaptació   anar a l’escola bressol suposa per l’infant un primer 
contacte amb una realitat diferent de la familiar. Conèixer un altre  ambient, uns 
altres adults i altres infants són situacions diferents que li poden produir una certa 
inseguretat. Per  facilitar la familiarització de l’infant i dels adults que l’acompanyen 



en aquesta nova situació, proposem que aquesta entrada es faci de manera 
progressiva, a poc a poc, perquè sigui el més tranquil·la i plaent  possible per  
aconseguir el seu benestar.  
És per això que al mes de juliol us convocarem a una primera trobada per parlar 
d’aquest tema conjuntament famílies i equip pedagògic.  
També farem una entrevista individual amb cadascuna de les famílies per organitzar, 
el calendari, l’horari i les pautes d’actuació conjuntes, per acompanyar l’infant en 
aquest procés complicat  de separació de l’entorn familiar conegut.  
 
 
QUE S’HA DE PORTAR A L’ESCOLA: 
 
CADA DIA: 

• Motxilla amb una  bossa de roba per posar  els pites o roba  bruta,  per poder 
tornar-la  neta a l’endemà. 

• L’agenda amb les anotacions i observacions que es facin des de l’escola i des 
de casa. 

• La bata de la Llar marcada amb el seu nom i cognom. 
• Un o dos pites que  han de ser grans i plastificats pel darrera amb tanca 

sense cordills. 
• Els abrics i jaquetes hauran de portar una beta per poder penjar-los. 

 
*TOT HA D’ESTAR MARCAT AMB EL NOM DE L’INFANT 

 
 

Un suggeriment per a l’estiu…  
Podeu fer fotografies de les vacances amb el vostre fill o 

filla i fer un àlbum per portar  quan comenci l’escola. 
Serà una bona manera d’anar coneixent-nos i de  

tenir-vos ben presents a l’aula. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 


