
  



 

LA LLAR D’INFANTS 

La llar d’infants és un lloc on l’infant entra en contacte amb el seu entorn més proper, on 

s’educa i passa una part de les hores del dia, convivint amb altres nens i nenes. Per a la majoria 

d’infants, la primera ocasió de participar en un context social fora de la família. La primera 

etapa del que serà la seva educació, i, on prioritza el desenvolupament del moviment, el 

control corporal, les primeres manifestacions del llenguatge i la comunicació i les primeres 

pautes de convivència i relació social, així com el descobriment de l’entorn immediat. 

Els nostres objectius son: 

 Afavorir un creixement i un desenvolupament sa en tots els aspectes: emocional, 

cognitiu, corporal i social 

 Oferir un entorn emocionalment estable i les condicions adequades per a la 

progressiva adquisició d’autonomia, la formació del pensament i la interacció amb els 

altres. 

 Proporcionar un ambient enriquidor que estimuli la curiositat, la creativitat i 

l’aprenentatge 

 Organitzar adequadament els espais i els temps per a atendre les seves necessitats 

 Proporcionar una atenció adaptada a les necessitats de cada infant mitjançant el 

respecte i el suport al seu procés individual de desenvolupament i a les seves 

necessitats afectives. 

Per a nosaltres és important treballar en estreta relació entre els adults responsables de 

l’educació de l’infant, és a dir, família i educadores. És important que hi hagi una col·laboració i 

un intercanvi d’informació, ja que, a la fi i al cap, tenim un objectiu comú. 

La llengua de comunicació de la nostra llar és la catalana i els continguts que treballem son 

arrelats a la nostra cultura (tradicions, costums, cançons, festes etc.). La llar és laica i no fa 

discriminació per raons de sexe, raça o procedència social. 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

La nostra metodologia de treball es basa en una pedagogia lliure i activa, on l’infant és el 

principal protagonista del seu aprenentatge. Els nostres espais i la nostra mirada vers l’infant, 

han canviat significativament, i, el que abans eren aules tancades amb grups homogenis 

d’infants, ara son espais oberts on els infants, de diferents edats, es mouen lliurement: la 

metodologia d’ambients de lliure circulació. 

Hem optat per a aquest model organitzatiu pel que comporta de respecte vers l’infant, a qui 

s’accepta les petites decisions que pot anar prenent, i, a qui es dóna el veritable protagonisme 

dels aprenentatges, perquè el considerem autònom i capaç de pensar, observar, participar i 

decidir. 

Els espais, tant interiors com exteriors, esdevenen un element educatiu, son espais 

d’aprenentatge, de comunicació i de relació, on, a partir de diferents propostes i materials, els 

infants poden triar, observar, actuar, experimentar, imaginar, compartir, relacionar-se i 

emocionar-se amb llibertat de moviments, a través del joc, la investigació i la relació amb els 

altres. 

Tots els espais han estat preparats curosament amb una clara intenció educativa i amb 

materials atractius, tot pensat per a que sigui motivador per a l’infant i provocador de 

curiositat i aprenentatge, alhora que facilita i potencia la interacció entre infants de diferents 

edats, la cooperació i col·laboració a través de relacions d’ajuda mútua. 

Dins d’aquesta autonomia que es dona a l’infant, la nostra funció com a docents serà la de 

guiar, organitzar els espais, acompanyar a l’infant en aquest procés de creixement i 

aprenentatge tenint en compte el moment evolutiu de cadascú, estimular  i orientar les 

activitats espontànies, proposar i provocar situacions d’aprenentatge, alhora que treballem en 

la formació d’hàbits i actituds en funció d’una escala de valors, i, per descomptat, crear 

relacions personals, donar l’afecte, el recolzament i l’ajut que cada infant necessita, així com 

tenir cura de les seves necessitats. 

 

 

 

 

 



 

 

ELS NOSTRES ESPAIS 

Els espais dels que disposem estan distribuïts de diferent manera en cadascun dels pisos, 

tenint en compte que, a cada pis, hi ha infants d’edats diferents.  

Al pis de baix tenim infants d’edats entre l’any i mig i els tres anys, i, al pis de dalt, infants de 4 

mesos a l’any i mig aproximadament. 

Per aquest motiu, els espais de cada pis tenen objectius i materials diferents. 

 

PIS DE DALT 

   Espai sensorial i manipulatiu 

   

  

  

Espai de moviment     Espai de música 

   

 

 



 

 

Espai polivalent per a totes les edats: moviment, descans, 

llum i ombres, música i dansa, experimentació i propostes 

de tot tipus 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIS DE BAIX 

Espai de joc simbòlic 

   

 

Espai de construcció i matemàtic 

    

 

Espai de llenguatge i comunicació 

   

     



 

Espai  d’art i experimentació 

   

       

Espai d’alimentació 

  

 

Hi ha alguns espais dels quals no disposem de fotos, ja que,  degut al tancament sobtat del 

centre, no s’han pogut fer i no disposem de fotos actuals: pis de dalt: espai d’alimentació i 

espai de descans. Pis de baix: espai exterior. 

 

  



 

HORARIS  

MATÍ: De 8,00h a 13’00h (Fins les 13’15 de  marge, si es porta un justificant de l’empresa, 

demostrant que es plega a les 13’00h de la feina, sempre i quan el lloc de treball sigui proper). 

L’entrada és de les 8’00h a les 9’00h com a màxim. La sortida a partir de les 12’45h. En cas de 

que l’infant hagi d’entrar més tard de l’hora máxima establerta, o hagi de sortir abans, s’haurà 

d’avisar. 

TARDA: De 14,45h a 17,00h. La sortida és a partir de les 16’30h. Les variacions d’horaris, igual 

que al matí, s’hauran d’avisar. 

NADONS (infants de 4 mesos a 1 any): Els infants més petits tenen la possibilitat de fer 

jornada intensiva de 08,00h a 15’30h (en aquest cas no es cobra menjador, ja que els nadons 

tenen hores diferents de menjar), a part de les possibilitats dels altres grups, és a dir, ½ 

jornada o jornada completa partida (mati i tarda). 

INFANTS 1-2 ANYS I 2-3 ANYS: Possibilitat de fer: 

 ½ jornada (matí) 

 Jornada complerta (matí i tarda) 

 Jornada complerta + menjador 

 ½ jornada (matí) + menjador (recollida a les 15h màxim) 

 ½ jornada + menjador + hora de 15h a 16h (per no interrompre la migdiada) 

aquesta hora s’ha de pagar 2€ per dia que es quedi, i només será per a infants 

que es quedin al menjador de manera eventual, no els fixes, els infants fixes 

que es vulguin quedar fins les 16’00h hauran de pagar la jornada completa. 

 

És important que intenteu respectar al màxim els horaris, tant pel que fa al bon funcionament 

de les activitats i les rutines diàries com per respecte a l’horari de les educadores. Si per algun 

motiu un infant un dia ha d’entrar més tard  o marxar més aviat de l’hora habitual, s’haurà 

d’avisar amb antelació. 

És molt important que, si algun dia ha de recollir l’infant algú que no sigui la persona habitual, 

s’avisi a l’educadora de qui vindrà, com es diu i quina relació té amb l’infant, i si, qui l’ha de 

recollir és menor d’edat, la mare o el pare haurà de presentar una autorització, si no és així, 

l’infant no podrà marxar de la llar. Els nens i nenes no podran ser recollits per persones 

desconegudes ni per menors d’edat, encara que siguin germans. 

 



 

PERÍODE D’ADAPTACIÓ 

Durant aquest període a l’inici del curs, hi ha un canvi d’ambient, d’espais i de persones que 

afecta a l’infant, però també és una nova situació a la qual s’han d’acostumar els pares i mares 

i les educadores, i que representa fer un esforç per part de tots. 

Aquest període és important, ja que marcarà, en gran part, l’estada de l’infant a la llar, és per 

això que hem d’intentar fer la seva arribada el més fàcil possible, amb horaris més curts els 

primers dies, per a que aquesta adaptació sigui gradual, depenent sempre de les 

característiques individuals de cada infant.  

Al calendari del curs que es donarà a les famílies el dia de la reunió informativa, es concretaran 

els horaris i dies d’aquest període, que acostuma a durar aproximadament una setmana. 

 

SALUT 

Quan el nen o la nena està malalt/a no pot assistir a la llar, tant perquè necessita un ambient 

reposat i un tracte individual, com pel risc de contagi per als altres infants. És per això que, 

quan un infant tingui algun dels següents símptomes no ha d’assistir a la llar: 

 Febre: temperatura superior a 37º 

 Diarrea 

 Infeccions o nafres a la boca (estomatitis) 

 Erupcions o altres alteracions de la pell (excepte si porten un informe del pediatra 

indicant que no son contagioses) 

 Lleganyes als ulls o pus groc (conjuntivitis) 

 Cucs, lambliasi (parasitosi intestinal) 

 Polls 

 Qualsevol afectació vírica contagiosa 

 

Podrà reincorporar-se a la llar un cop hagin desaparegut els símptomes causants del trastorn 

corresponent, o si porta un informe del pediatre indicant que no hi ha risc de contagi i pot 

assistir a la Llar. 

 

 

 



 

Quan un infant es posi malalt a la llar, la seva tutora (o, en la seva abcència l’educadora que 

estigui en aquell moment amb l’infant) avisarà a la família per a que el vingui a buscar, per això 

és molt important que sempre hi hagi un adult responsable de l’infant que estigui localitzable i 

pugui recollir-lo. 

Donat que no ens està permès medicar als infants a la Llar, si un infant ha de prendre alguna 

medicació durant l’estada a la llar, aquesta haurà d’estar degudament identificada amb el seu 

nom, portar les instruccions de dosificació i horari i haurà de ser acompanyada de 

l’autorització de la mare o el pare (que el centre proporciona) i la recepta del metge. 

La llar proporcionarà a l’inici del curs una autorització  per a que, en cas de febre superior a 

38’5, a l’infant se li pugui administrar paracetamol, però només com a mesura en cas de que, 

qui l’hagi de venir a buscar, no ho pugui fer-ho en un temps raonable, i per no posar en perill 

l’estat de salut de l’infant durant el temps que espera la seva recollida. En cap cas això vol dir 

que l’infant es pot quedar a la Llar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALIMENTACIÓ 

Esmorzar: Els infants haurien de venir esmorzats de casa, ja que l’esmorzar és un dels àpats 

més importants del dia. De tota manera, per tal de no passar tot el matí sense menjar fins a 

l’hora de dinar, per a treballar els hàbits d’alimentació i d’higiene (rentar-se les mans abans i 

després de menjar, seure a taula etc....), i també per a fomentar una alimentació saludable i el 

consum de fruita, hi haurà una estona per a menjar fruita. Cada dia, els infants portaran una 

peça de fuita a triar entre les fruites de temporada, que, des de la llar anirem canviant. Tota la 

fruita es tallarà i es compartirà entre tots, de manera que cada infant triarà quina o quines 

fruites vol menjar. Aquesta fruita s’acompanyarà de pa, que cada matí ens porten a la Llar 

d’una fleca, tallat i a punt per menjar.  

Un dia a la setmana, per a que l’esmorzar sigui una mica més variat, fem suc de taronja amb 

pa, així els infants no tenen la sensació de menjar cada dia el mateix. 

Els nadons i infants de 1 a 2 anys que encara no mengin sòlid o no tinguin introduïdes totes les 

fruites, s’adaptarà a cada cas individualment fent triturats amb les fruites que cada família 

decideixi anar incorporant. 

 

Aniversaris: Per a celebrar els aniversaris, l’infant que faci anys portarà xocolata, la resta, una 

taronja per a fer suc, aquell dia esmorzaran tots junts pa amb xocolata i suc de taronja. En el 

cas dels infants més petits s’adaptarà a la seva edat. 

 

Servei de menjador: La llar disposa de servei de menjador propi, i el menjar el proporciona 

l’empresa de càtering Frescat S.A. (Igualada) que serveix el menjar cada dia, cuinat el mateix 

matí. Els infants es podran quedar fixes o de manera eventual. A cada infant que es quedi fix se 

li proporcionarà un full amb els menús de tot el mes, per a la resta hi haurà un menú del mes a 

la vostra disposició, penjat al tauler d’anuncis de l’entrada. Quan un infant es quedi 

eventualment haurà d’avisar a la tutora del seu grup, a poder ser el dia abans, i si no, el mateix 

dia, com a màxim a les 9’00h. Comptem amb servei de triturats per als infants més petits. 

 

 

 

 



 

 

Tots els infants que es quedin a dinar al menjador hauran de portar: 

- Una bata (a part de la que ja es demana a tothom) 

- Un recanvi complert de roba (també a part) 

- Un pitet  de plàstic 

- Si es queden a dormir: un llençol de sota mida llit 

de baranes (ajustable amb gomes) i una manta 

petita per a l’hivern ò un llençol per a l’estiu  

 

Els que portin bolquer: una tovallola, bolquers i un paquet de tovalloletes humides (a part del 

que tinguin a l’aula) 

 

DESCANS 

Tots els nens i nenes d’aquesta edat han de fer la migdiada, 

ja que necessiten reposar per poder prendre l’activitat en 

un bon estat físic i mental. Teniu l’opció de que l’infant faci 

la migdia a casa o la Llar. En el cas de que decidiu que la faci 

a casa, us demanaríem que l’entrada a la Llar no superi les 

16h, i, si ha de dormir a la Llar, que sigueu puntuals a l’hora     

d’entrar (les 14’45h). 

Els infants que dormin a la Llar hauran de portar: 

- Un llençol de sota (ajustable amb gomes) mida llit de baranes 

- Una manta petita (a l’hivern) o llençol (a l’estiu) 

- Xumet o altres estris que utilitzin habitualment  

 

 

 

 



 

QUÈ S’HA DE PORTAR A LA LLAR 

 Bata (lliure elecció de model i color). Amb goma als punys i al coll 

 Mocadors de paper (1 capsa) 

 Tovalloletes humides (1 paquet gran) 

 Recanvi complert de roba ( també calçat) en una bossa personal marcada amb el nom i els 

cognoms 

 Got de plàstic o biberó per als més petits 

 Una tovallola mida lavabo, amb el nom. Els que no porten bolquer també, per si algun dia 

s’haguessin de banyar per algun motiu. 

 Per als que porten bolquer: bolquers, tovalloletes humides i altres estris d’higiene personal 

(crema...). 

 Fotografies: una de mida carnet i una de mida cartera (7x10 cm aprox.) 

 Grup  0-1: a més de tot l’anterior: Estris personals per a l’alimentació (cullera, biberó, varis 

pitets, dosificador de llet i/o cereals....), i un xumet per deixar a la llar. 

 

 

És necessari i molt important que tots els objectes personals, és a dir: jaquetes, bata, bossa de 

la roba o de l’esmorzar, roba de recanvi, llençol, xumet o qualsevol cosa que l’infant porti a la 

llar (contes, joguines etc...), estiguin degudament identificats amb el seu nom i cognoms, per 

a evitar confusions, pèrdues etc.. 

Els abrics, les jaquetes i la bata han de portar una beta suficientment llarga per a poder-les 

penjar amb comoditat (20 cm. aproximadament) 

És important que els infants vagin vestits el màxim de còmodes 

possible, amb roba a la seva mida, fàcil de treure i posar, i que els 

permeti moure’s lliurement. No es poden portar ni tirants ni petos ni 

granotes (monos). 

 

 

  



 

QUOTES CURS 2019/20 (PREUS ACTUALS) 

NADONS (grup 0-1 any) 

½ JORNADA 134,00€/MENSUALS 

JORNADA COMPLERTA  175,00€/mensuals 

La jornada complerta en el cas del infants del grup de nadons podrà ser partida (mati/tarda), 

amb menjador o sense, o intensiva (de 8’00h a 15’30h) que ja inclou menjador en el preu 

(sense menú). 

 

INFANTS DE 1-2 ANYS I 2-3 ANYS 

½ JORNADA 124,00€/MENSUALS 

JORNADA COMPLERTA (partida mati i tarda) 165,00€/MENSUALS 

 

MATRÍCULA (Únic pagament a l’inici del curs i per a tots els infants igual) 

93,00€ 

 

SERVEI DE MENJADOR 

INFANTS AMB MENÚ 

FIX 6,80€/DIA 

EVENTUAL 7,80€/DIA 

En el cas dels infants fixes, es compta el preu de cada dia per el nº de dies lectius que té el 

mes, per tant, cada mes variarà el preu total.  Cada dia d’abcència al menjador es descomptarà 

2€, però s’haurà d’avisar abans de les 09’00 del matí, en cas contrari es demanarà el menú 

igualment. Es considerarà eventual en cas de faltar 6 dies o més.  

 

 

 

 



 

INFANTS SENSE MENÚ (Es porten el dinar de casa) 

FIX 4,80€/DIA 

EVENTUAL 5,80€/DIA 

 

En el cas dels infants fixes, en cas d’abcència no es descomptarà res del preu, degut a que ja no 

es cobra el menú, per tant, es comptarà el preu/dia per el nº de dies lectius que té cada mes. 

Es podrà portar el menjar de casa fins als 18 mesos, a partir d’aquesta edat, hauran de menjar 

del catering com la resta d’infants. 

Els infants que fan ½ jornada i es quedin al menjador eventualment, tenen la possibilitat de 

recollir-los després de dinar, entre les 14’00h i les 15’00 com a màxim o a les 16’00h després 

de fer la migdiada, pagant 2€ més per dia que es quedin (de 15’00h a 16’00h). 

Aquests preus son els actuals, és posible que es modifiquin de cara al curs vinent, en tot cas, el 

posible increment s’aplicaria al setembre, quan comenci el curs i s’informaria a la reunió que 

es fa amb les famílies abans de començar el curs. 

 Donat que que aquest any ens trobem en una situación excepcional per la pandemia de 

coronavirus i la situación de confinament, no se sap encara si es podrá fer aquesta reunió, i en 

cas que es faci, no sabem quan es podrá fer i en quines condicions.  

Tota la informació que hi  ha al dossier és tal i com està previst treballar, però donades les 

circumstàncies, haurem d’estar pendents de les consignes del Departament de Salut i el 

Departament d’Educació de la Generalitat. 

 

 


