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1. LA CIUTAT  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA  

 

La ciutat 

Barberà del Vallès és una població de la comarca del Vallès Occidental, situada a 20 Km 

de la ciutat de Barcelona i al costat de Sabadell a l’encreuament de l’ autopista A7 i de 

l’autovia C 58. 

La ciutat va passar de ser un nucli rural de menys de 3000 habitants fins als anys 

seixanta, a esdevenir una ciutat on viuen actualment 32.550 persones. 

 

 

1.2 REFERÈNCIA HISTÒRICA  

 

La ciutat i l’ atenció a la primera infància (0-3 a nys) 

 

Barberà comptava des dels anys 80 amb dues llars d’infants públiques municipals Rodona 

i Xerinola situades en zones cèntriques de la població que donaven cobertura a 109 

infants de 18 mesos a 3 anys. 

Lla Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat  impulsa la creació 

de nous serveis de llar per a la petita infància al llarg del territori català. 

 

 

El Programa municipal de primera infància aprovat  per primera vegada al municipi en 

l’any 2006 recull els serveis i activitats dirigides a la primera infància i la família en la 

franja 0-3 anys. 

A partir de l’any 2005 es van inaugurar 4 llars d’infants. Una al gener de 2005  i tres més a 

l’any 2009. 

Actualment a Barberà comptem amb  una xarxa de sis llars d’infants públiques municipals 

amb capacitat per a 315 infants d’edat compresa entre 4 mesos i 3 anys. 

La ciutat compta també amb tres llars privades amb una capacitat per a 170 infants.  

La cobertura educativa actual en la nostra població per la franja d’edat de 0-3 anys és del 

38%. 

La ciutat actualment, a més de les 6 llars d’infants públiques municipals i tres llars 

d’infants privades, compta amb diversos serveis i equipaments: d’informació , educatius, 

culturals, esportius, de salut i socials que presten diferents serveis a la ciutadania. 



 

1.3 XARXA DE LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES MUNICIPALS  

 

La xarxa de llars d’infants públiques municipals és un conjunt de sis centres d’educació 

infantil de primer cicle que depenen de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i eduquen 315 

infants d’edat compresa entre 4 mesos i 3 anys. 

Quatre d’aquestes llars estan situades al costat d’escoles de primària, la qual cosa pretén 

afavorir l’organització quotidiana de les famílies de la ciutat amb infants petits i dues més 

construides als anys 80 que es troben en zones cèntriques de la població. 

Les sis llars treballen en estreta coordinació entre elles i amb les llars privades i escoles 

de la ciutat així com amb altres serveis educatius de salut i socials de la població a través 

d’actuacions programades, reunions transversals  i comissions de treball, com és el cas 

de la Comissió de Primera Infància que reuneix representants de les famílies i 

professionals dedicats a aquesta franja d’edat. 

 

La xarxa està organitzada en 4 unitats de funcionament que agrupen els sis centres i 

dirigida cadascuna de les unitats per una directora i una coordinadora pedagògica. 

• Rodona-El Bosquet: 77 places escolars 

• Xerinola-La Rondalla: 90 places escolars 

• La Blava: 74 places escolars 

• La Baldufa: 74 places escolars 

Els equips professionals de les llars estan formats per personal directiu, 4 directores i 4 

coordinadores pedagògiques amb titulació de mestres d’educació infantil i 29 educadores 

amb titulació en educació infantil o magisteri. 

 

Els serveis complementaris  

Entenem aquests serveis com els serveis educatius que es prestan en la llar de forma 

complementària a l’horari lectiu com són el servei d’acollida i el servei de menjador i casal 

d’estiu. 

El servei d’acollida, amb una franja horària de 8 a 9h del matí, es atès per personal 

educador de gestió directa. 

El servei de menjador és atès per personal auxiliar amb titulació mínima de monitoratge, 

juntament amb les educadores de les llars. Aquest personal depèn d’una empresa de 

serveis educatius que és seleccionada per concurs públic, segons procediment 

administratiu  aixi com el servei de catering que serveix el dinar a les llars. 

Durant la segona quinzena de juliol, s’ofereix en una de les llars un servei d’atenció 



educativa per els infants que ho necessiten per raons laborals o familiars específiques. 

 

 

Gestió econòmica  

Les llars d’infants Rodona, Xerinola, La Rondalla, La Blava, el Bosquet i La Baldufa són 

uns serveis educatius públics municipals de gestió directa, adscrits a la Regidoria 

d’Educació i dins de l’Àrea de Serveis Personals. 

La gestió econòmica, administrativa i de personal depèn de l’Ajuntament de la ciutat. 

 

Descripció dels centres 

 

• Llar Rodona  

Adreça : Nemesi Valls 37 

Població : Barberà del Vallès 08210 

Comarca: Vallès Occidental 

Província: Barcelona 

Telèfon: 93 7190801 

http://blocs.xtec.cat/llarrodona/ 

 

La Llar Rodona té una capacitat per a 44 alumnes d’edat compresa entre 15 mesos i 3 

anys. 

L’edifici és una construcció de 1980, d’estructura rodona amb dues plantes.A la primera hi 

ha un vestíbul central, tres aules, una sala d’usos múltiples, un canviador,una cuina, un 

pati cobert exterior, un lavabo per adults, un despatx amb sala de reunions i una sala de 

material. 

A la segona planta tenim un lavabo, una sala per a activitats manuals i un terrat. 

És un edifici adjunt al Casal de cultura, amb accés independent, situat al nucli antic, on hi 

ha vivendes unifamiliars antigues i altres de plurifamiliars construïdes entre els anys 60-

70. 

La Llar Rodona té a prop molts serveis i equipaments: el Casal de Cultura, l’Auditori, el 

Mercat municipal, el Cap de Salut Rosa dels Vents. 

 

 

 

 

 



• Llar Xerinola  

Adreça: Plaça Gaudí, s/n 

Població : Barberà del Vallès 08210 

Comarca : Vallès Occidental 

Província: Barcelona 

Telèfon: 93 7180604 

http://blocs.xtec.cat/llarxerinola 

 

Titularitat municipal 

Capacitat 54 places 

L’edifici és una construcció de 1986 i consta de 4 plantes. Esta equipada amb 4 aules 

repartides en dues plantes, amb material de joc, espais de higiene i mobiliari adaptat a 

cada grup d’edat, sala polivalent amb cuina, sala de neteja, despatx, sala de reunions, 

lavabos i un traster i dos espais de joc. 

L’edifici és al mig d’una zona enjardinada, al barri de l’Estació - Ca n’Esteper, aprop de 

l’estació,la Plaça de la Vila, on hi ha l’Ajuntament . Es troba en una zona residencial de 

vivendes unifamiliars amb jardí i una altra zona de vivendes plurifamiliars construídes a 

partir dels anys 70. 

 

Llar La Rondalla  

Adreça: Ronda de l’Est s/n 

Població : Barberà del Vallès 08210 

Comarca : Vallès Occidental 

Província: Barcelona 

Telèfon: 93 7186855 

http://blocs.xtec.cat/llarlarondalla 

 

Titularitat municipal 

Capacitat  36 places 

La Llar situada en el recinte de l’escola Elisa Badia , es va inaugurar al gener de 2005. 

Està equipada amb 3 aules amb material de joc, espais de higiene i mobiliari adaptat a 

cada grup d’edat, sala polivalent i cuina, sala de neteja, despatx, sala de reunions, lavabo  

dos espais de joc. 

Es va construir reconvertint un petit edifici de l’escola Elisa Badia.. Està situada molt a 

prop de la Llar Xerinola al barri de l’Estació - Ca n’Esteper, en una zona residencial de 

vivendes unifamiliars amb jardí. 



 

Llar El Bosquet  

Adreça: Carrer Josep Maria de Segarra, 20 

Població : Barberà del Vallès 08210 

Comarca : Vallès Occidental 

Província: Barcelona 

Telèfon: 93 729 71 89 

http://blocs.xtec.cat/llarelbosquet 

Titularitat municipal 

Capacitat  36 places 

La llar El Bosquet va ser inaugurada el mes de febrer de 2009 . Està equipada amb 2 

aules amb material de joc, espais de higiene i mobiliari adaptat a cada grup d’edat, sala 

polivalent i cuina, sala de neteja, despatx- sala de reunions, lavabo adults i un jardí. 

Està edificada dins del recinte de l’escola del Bosc aprofitant la antiga casa de 

consergeria. 

L’escola del Bosc i la llar d’infants estan situades dins d’ una zona verd al costat del riu 

Ripoll i d’un polígono industrial entre el barri Antic i el de Can Serra . 

 

Llar La Baldufa  

Adreça: Ronda de l’Oest 111 

Població : Barberà del Vallès 08210 

Comarca : Vallès Occidental 

Província: Barcelona 

Telèfon: 93 729 84 18 

http://blocs.xtec.cat/llarlabaldufa 

Titularitat municipal 

Capacitat  74 places 

La Llar es va inaugurar en el mes de març de 2009. Està equipada amb 5 aules amb 

material de joc, espais de higiene i mobiliari adaptat a cada grup d’edat, sala polivalent i 

cuina, despatx, sala de reunions, zona de higiene per el personal, cuarto de neteja i de 

material i un jardi molt ampli. 

També forma part del recinte de la llar, un parc infantil per a la petita infància amb 

possibilitat de utilitzar-lo independement per la ciutadania. 

L’edifici de la Llar es de nova planta i es troba en el barri de l’Eixample-Can Llobet en el 

centre de la ciutat , al costat de l’Escola Can Llobet. 

Té a prop la biblioteca Esteve Paluzie i el complex poliesportiu municipal de Can Llobet. 



 

1.4 CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LA LLAR D'INFA NTS LA BLAVA  

 

Llar La Blava  

Adreça: Passatge Can Gili, 26 

Població : Barberà del Vallès 08210 

Comarca : Vallès Occidental 

Província: Barcelona 

Telèfon: 93 729 28 35 

http://blocs.xtec.cat/llarlablava 

 

Titularitat municipal 

Capacitat  74 places 

La Llar es va inaugurar en el mes de març de 2009. Està equipada amb 5 aules amb 

material de joc, espais de higiene i mobiliari adaptat a cada grup d’edat, sala polivalent i 

cuina, despatx, sala de reunions, zona de higiene per el personal, cuarto de neteja i de 

material, un jardi molt ampli. 

L’edifici es de nova planta i es troba al costat de l’Escola Miquel Martí i Pol ,en una zona 

de nova construcció anomenada barri de Parc Europa a prop de La Romànica que és un 

barri limítrof a Sabadell. 

El barri de Parc Europa és una zona nova residencial i molt amplia , assolellada amb 

molts espais de joc infantil. 

 

1.5 LA LLAR: TREBALL TRANSVERSAL AMB ALTRES SERVEIS  MUNICIPALS  

 

Diferents àrees de l'Ajuntament  

 

� Amb l'àrea de Serveis Personals: Secció d'Educació de la qual depenen les llars i des 

d'on es marquen les directrius generals d'actuació.  

 

Es mantenen relacions puntuals per a temes específics amb: 

 

� Departament de Recursos Humans per aspectes laborals 

 

� Secció Tècnica d'Urbanisme en relació amb el manteniment d'edificis 



 

� Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Per la preinscripció de la llar. 

 

� Secció de Benestar Social  i Salut. Programes: Seguiment i control higiènic-sanitari, 

educació nutricional, seguiment infants amb necessitats educatives especials, ajuts 

econòmics.  

 

1.6 LA LLAR : TREBALL AMB ALTRES INSTITUCIONS I SER VEIS  

 

Serveis d'Ensenyament  

� Amb la Inspecció d'Ensenyament 

� Amb la UAB per a seguiment d'alumnes en pràctiques 

� Amb Instituts de Formació de Grau Superior per a seguiment d'alumnes en pràctiques. 

� Amb els Instituts d'Educació Superior d'Educació Infantil de la població per a seguiment 

d'alumnes en pràctiques. 

� Amb Serveis Educatius, Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

per a temes de formació permanent. 

� Amb el CDIAP per fer seguiment dels alumnes que compartim 

� Amb l'EAP per la inclusió d'infants amb necessitats educatives especials 

� Amb les escoles públiques de la població, participant a les reunions de direccions, i per 

fer un traspàs d'informació en el pas a P3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EL CENTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 DESCRIPCIÓ DEL CENTRE 

 

• Nom: La Blava 

• Titularitat: Ajuntament de Barberà del Vallès 

• Gestió: Directa 

• Adreça: Passatge can Gili nº 26 

• Telèfon: 93 729 28 35 

• E-Mail:  eeilablava@bdv.cat 

• Bloc: http://blocs.xtec.cat/llarlablava 

• Nº de registre sanitari: 14075 

• Codi de centre Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya: 018070362 

 

 2.2 EQUIP PROFESSIONAL  

     

Aules i ràtio: 

La llar té capacitat per acollir 74 infants amb edats compreses entre els 4 mesos  i els 3 

anys d'edat. La ràtio en funció del grup d'edat i segons la normativa que marca el 

Departament d'Ensenyament- de la Generalitat és la següent: 

 

• Aula de lactants:    8 infants 

• Aula de 1-2 anys: 13 infants 

• Aula de 1-2 anys: 13 infants 

• Aula de 2-3 anys:  20 infants 

• Aula de 2-3 anys:  20 infants 

 

El criteri de separació de grups en funció de l'edat és el que marca la normativa: 

L'aula de lactants acull infants entre 4 i 8 mesos, a començament de curs al setembre. 

Les dues aules de P-1 acullen infants nascuts de gener a desembre del mateix any. El 

criteri que s'intenta seguir a nivell de llar pel que fa a la constitució d'aquests dos grups 

respon a les diferències maduratives en aquestes edats, sobretot pel que fa al 

desenvolupament motriu, que és considerable: en un aula els infants més petits i en una 

altra els més grans. S'intenta respectar al màxim aquest criteri sempre que la demanda de 

la matricula ho permeti. 

 



 

Les aules de P-2 acullen infants nascuts de gener a desembre del mateix any. En el cas 

d'aquests grups es barregen infants des del gener al desembre. Des de la llar considerem 

que donar aquesta possibilitat ajuda als nens i a les nenes a desenvolupar les seves 

capacitats tenint com a model a un o a una igual en moment maduratiu diferent. D'aquesta 

manera podem ajudar als nens i les nenes a superar etapes per imitació, així com a tenir  

cura i  respectar al més petits o  petites de l'aula. 

 

Equip docent: 

• La Directora 

• La coordinadora pedagògica 

• 5 educadores tutores d'aula 

• 1 educadora tècnica que fa funcions de suport  

 

La titulació mínima requerida de les persones de l'equip directiu és la diplomatura de 

mestre especialitzada en educació infantil o equivalent. 

La titulació mínima requerida per les persones de l'equip d'educadores és la de tècnica 

superior en educació infantil o equivalent. 

 

Personal de serveis: 

Personal a càrrec d'empreses externes que fan suport a la llar tant en el menjador com a 

l'aula. 

• auxiliar de cuina 

• auxiliars educatives de suport en funció de les necessitats específiques de cada 

curs escolar. 

 

La titulació mínima requerida és la de monitora de lleure o de menjador. 

(Segons normativa recollida en  el Plec de clàusules) 

 

Espais i instal·lacions: 

La llar consta: 

- una aula de lactants amb espai d'higiene 

- dues aules de P-1 amb espai d'higiene 

- dues aules de P-2 amb espai d'higiene 

- una aula polivalent amb espai d'higiene : que adopta la modalitat de menjador en l'horari 

de 11,45h a 13h 



- tres zones diferenciades de pati per grups 

- cuina 

- sala de material o magatzem 

- sala de mestres 

- despatx 

- zona de vestidors i lavabo professionals 

 

 

2.3 SERVEIS QUE OFEREIX EL CENTRE 

 

Horaris d'entrada i sortida dels infants: 

 

• Espai d'acollida: de 8.00h a 9.00h 

• Horari de mati i tarda: 

de 9.00h a 12.00h 

de 15.00h a 17.00h 

Es recomana que els infants no estiguin més de 8 hores a la llar, però s'atenen les 

necessitats específiques de cada família. 

 

Calendari  

El curs s'inicia al setembre i s'acaba en la segona quinzena de juliol. 

Les vacances de Nadal i Setmana Santa que marca el calendari escolar de la Generalitat. 

A més de les festes que marca la Generalitat de Catalunya, les festes locals i les festes de 

lliure disposició. 

 

Serveis complementaris  

Acollida: 

La nostra llar ofereix un servei d'acollida, de 8.00 a 9:00 del matí, per a totes aquelles 

famílies que per qüestions laborals o familiars ho necessiten.   

Servei de menjador: 

Aquest servei es gestiona conjuntament des de la direcció de la llar, la regidoria 

d’educació i la regidoria de salut. Es porta a terme a través d’una empresa externa de 

càtering i una empresa externa de serveis educatius que gestiona el personal. Aquestes 

dues empreses es contracten a través de concurs públic. 

 

 



Funcionament intern: 

Les educadores tutores són les encarregades de l'atenció directa dels infants de la seva 

aula que fan ús d’aquest servei. Aquestes educadores els atenen de 12 a 13 hores, durant 

aquest espai de temps els infants dinen, treballen hàbits d'autonomia i d'higiene i els 

acompanyen al dormitori per fer la migdiada. 

De 13 a 15 hores, els infants fan la migdiada, es lleven i fan els hàbits d'higiene.  Durant 

aquesta franja horària, els infants són atesos pel personal de la llar. 

Paral·lelament, durant aquesta estona, des de les 11 fins les 15 hores, hi ha una 

responsable de cuina.  La responsabilitat de l'auxiliar de cuina és el de mantenir 

correctament tot el protocol de l'APPCC: mantenir adequadament tot l'espai i vetllar per 

què els aliments arribin adequadament a la taula dels infants. Col·labora  a l’hora de llevar 

als infants en el dormitori. 

Diàriament, les educadores tutores, fan un registre d’aquest espai a través de les 

agendes.  De manera periòdica es fa una valoració per tal d’assegurar l’assoliment dels 

objectius que es pretenen durant aquesta franja horària. 

A l’informe d’evolució dels infants que fan les educadores a final de curs, es reflecteix, 

també, la valoració d’aquest espai. 

El Departament de Benestar Social i Salut de l'Ajuntament, fa una valoració nutricional 

dels menús aportant propostes de sopars a les famílies per assegurar una dieta idònia als 

infants de la nostra llar.  

 

Servei educatiu de la segona quinzena de juliol: 

Durant la segona quinzena de juliol, s’ofereix en una de les sis llars d’infants de la 

població, un casal d’estiu per nens i nenes que necessitin disposar d’aquest servei, per 

motius laborals o familiars específiques. Aquest té una matriculació i una quota a 

complementària al curs escolar. El procés de preinscripció i matricula es gestiona des de 

la mateixa llar. 

Aquesta activitat es porta a terme si, com a mínim es produeix una demanda de 20 

places. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRINCIPIS EDUCATIUS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 TRETS D'IDENTITAT DEL CENTRE  

 

Les llars són unes institucions educatives amb les que pretenem oferir un espai que ajudi 

el desenvolupament integral dels nens i les nenes, en estreta col·laboració amb la família. 

Ens definim de la següent manera: 

 

1. Escola acollidora:  

 

 Les nostres llars pretenem oferir un espai educatiu i de qualitat amb les següents 

 característiques: 

 

• Un espai educatiu estimulant i agradable, que fomenti l´autoestima, l'autonomia i 

la socialització dels infants. 

 

• Un espai que ajudi al desenvolupament integral dels infants; en el qual puguin 

desenvolupar tots els aspectes de la seva personalitat, cognitius, motrius, 

afectius i de socialització en un ambient de respecte. 

 

2. Escola motivadora:  

    

 Que concep a l'infant com un ésser capaç i protagonista del seu propi procés 

 d'ensenyament-aprenentatge.  

  

  3. Escola catalana:  

    

 Respectant la identitat lingüística de cada persona, la Llar es defineix com a escola 

 catalana, és a dir, que la llengua de comunicació i relació és la llengua catalana. 

 Som conscients que el període de 0 a 3 anys és un bon moment per introduir el 

 català a aquells nens i nenes que no el tenen com a propi. 

Volem que els nens i les nenes ja des de petits coneguin la llengua del país on 

viuen, estimin i se sentin part de la seva ciutat i del seu país. 

    

 

 

 



 

   4.  Escola  inclusiva i integradora:  

 

 On cada persona és important i única. Pensem quer tots els infants han de tenir 

 possibilitats de viure l'experiència de conviure, conèixer, i d'acceptar les  diferents 

 realitats que els envolten, sempre des d'una perspectiva de ciutadania i de 

 pertinença a un col·lectiu. 

 

         Entenem que atendre la diversitat de l'alu mnat que tenim és:  

• Acollir i educar tots els infants sense cap discriminació. 

• Poder respondre a les diferències individuals dels infants facilitant als nens i nenes 

un desenvolupament integral de la seva personalitat. 

• Ajudant a tots els infants a desenvolupar valors i actituds per una convivència 

positiva respectant les seves diferències. 

• Ajudar-los a que se sentin com a membres d'un col·lectiu que els doni la seguretat 

necessària per anar evolucionant, creixent de forma harmònica i adaptant-se a la 

realitat social. 

 

   5. Escola coeducadora:  

 

Entenem per coeducació, la pràctica educativa que reconeix les desigualtats de gènere 

que venen donades  pels  rols que socialment ja tenim establerts de manera molt 

inconscient, i per tant l’objectiu d’aquesta pràctica ha de ser  detectar aquestes diferències 

que es donen en els dos sexes, per tal de definir estratègies i donar igualtat d’oportunitats 

als nens i les nenes partint de les necessitats reals de cada col·lectiu o de cada persona. 

Com a equip educatiu hem de ser conscients de les nostres actituds sexistes davant                 

dels infants, ja que estan tan fortament arrelades a la nostra societat i en el nostre 

inconscient que se'ns fa difícil detectar-les i rectificar-les. Per aquest motiu com a escola 

hem de prendre un compromís filosòfic i d’ideari d’actituds que ens obligui a fer una 

revisió constant del curriculum, a reflexionar sobre  les nostres pràctiques educatives, a 

organitzar i reorganitzar els espais i a valorar les possibilitats dels materials que oferim. 

Per tal d’aconseguir dotar als nostres infants del màxim de capacitats i possibilitats reals 

(fomentant les qualitats positives dels dos sexes), eliminant les limitacions que suposa els 

rols de gènere socialment establerts. 

 

 



Coeducar significa educar en la igualtat des de la diferència: mateixos drets-mateixes 

responsabilitats.  

En definitiva, educar en la igualtat respectant les diferències i generant  les mateixes 

expectatives cap a tots els infants independentment del gènere. 

El que pretenem és incorporar aquests objectius a la nostra manera de fer i tractar-los de 

manera transversal sota una perspectiva coeducadora, sempre tenint en compte l'ús d'un 

llenguatge inclusiu que propicii l'emissió de missatges que tinguin en compte tant al 

gènere masculí com femení. 

 

   6.  Escola oberta a les famílies:  

 

Partint del respecte i la cura de les relacions i les emocions, pretenem implicar  a tota  la 

família en la vida de l'escola i afavorir la participació en les activitats; amb una actitud 

oberta, propera, flexible i d'escolta, amb voluntat d'entendre'ns i de recollir les necessitats 

mútues. Sempre tenint en compte que la família és la primera responsable de l'educació 

dels fills i filles, i que la nostra funció és acompanyar-la en aquest procés. 

   

 

3.2  VALORS QUE REGEIXEN EL NOSTRE TREBALL  

  

 Els valors que ens defineixen com a pilars del funcionament intern de la llar tant a 

 nivell d'infants , com de famílies com de l'equip són els següents: 

 

Infants:  

• Donar seguretat i confiança potenciant l'autoestima i l'autonomia personal. 

• Fomentar el respecte vers la seva pròpia persona i els altres en a base d'una 

pedagogia coeducativa. 

• Transmetre pautes i normes de convivència per fomentar una bona socialització i 

que els ajudi a identificar-se com a part activa de la societat on viuen. 

• Potenciar l'empatia ajudant a l'infant a interpretar els seus propis sentiments i 

emocions, per tal de poder posar-se en el lloc de l'altre. 

 

 

 

 

 



Famílies:  

• Fomentar el respecte atenent la diversitat familiar en totes les seves variants. 

• Transmetre a les famílies que el gènere no influeix en el desenvolupament de les 

capacitats dels infants. 

• Fomentar la participació a partir d'espais de trobada i treball del col·lectiu de 

famílies a l'activitat quotidiana de la llar. 

 

Equip educatiu:  

• Potenciar una actitud reflexiva i crítica a través de l'escolta i la comunicació per tal 

de generar un ambient democràtic, on es puguin consensuar els criteris pedagògics 

de la llar. A partir del respecte treballant la capacitat d'acceptació de les diferents 

opinions i maneres de fer, sense jutjar a l'altra. 

• Potenciar la creativitat de l'equip apostant pels nous reptes i fomentant 

l'enriquiment personal, a partir del desenvolupament de les potencialitats de cada 

una de les professionals. 

• Potenciar l'autoestima a partir del reconeixement i la valoració positiva de 

l'aportació de cadascuna de les educadores del la llar. 

• Potenciar  la col·laboració de cada una de les educadores  

• Treballar l'empatia a partir de la capacitat d'anàlisi i d'autocrítica de la pròpia tasca 

educativa. 

 

 Medi ambient  

 Actualment ens trobem en una època de canvi de clima. La humanitat ha de mirar 

 de no contaminar tant, tant a nivell d'emissions tòxiques com de residus. I tampoc 

 malbaratar recursos  com l'aigua o la fusta... 

 Des de les llars podem incidir sobretot en aspectes de residus, amb la col·laboració 

 de les famílies, intentant estalviar bolquers que sovint es gasten de forma in

 necessària, la despesa excessiva del paper i sempre reciclar-lo de la manera     

 correcta. 

 En quant al malbaratament dels recursos s'ha d'intentar apagar els llums 

 innecessaris, regular la calefacció, vigilar que no hagi forats o escletxes que facin 

 perdre l'escalfor, utilitzar els papers utilitzats per una cara, com a esborranys 

 d'altres documents, etc. 

 

 

 



 Consumisme 

 Té una relació molt directa amb tot el dit anteriorment, però també hi ha aspectes 

 en els que podem incidir relacionat amb el tema llars d'infants com poden ser: 

 excés de joguines, de roba... 

 Intentarem transmetre totes aquestes idees a les famílies d'una manera eficaç 

 mitjançant díptics o documents similars. 

 

 

3.3  ETAPES DE DESENVOLUPAMENT I NECESSITATS DELS I NFANTS 

 

A la llar d'infants La Blava hi ha matriculats infants des dels 4 mesos fins als 32 mesos en 

el mes de setembre, quan s'inicia el curs. 

El moment evolutiu que viuen les criatures d’aquesta franja d’edat es caracteritza en 

general pel desenvolupament del pensament, l’exercici de les possibilitats motrius i del 

desenvolupament del  llenguatge. Fan grans progressos en relació a l’autonomia 

personal ; consoliden la marxa independent, passen de l'aliment triturat al sòlid, inicien el 

control d’esfínters. Al llarg d’aquesta etapa van desenvolupant la capacitat de relació 

social. 

L’interès d’exploració de tot allò que tenen a l’abast ens planteja la necessitat d’una 

organització de l’espai i de les activitats, responent a les necessitats del moment evolutiu 

dels infants. Això els ajuda a concentrar-se i els permet tant el moviment com el 

recolliment en un moment donat. 

En aquestes edats necessiten la presència física de la persona adulta, que se’ls fa 

imprescindible en tot moment per donar-los seguretat. Un presència que ha de ser atenta, 

reposada i resolutiva en els diferents conflictes que crea la seva evolució. 

És l’edat on es donen més freqüentment relacions conflictives per manca de recursos 

comunicatius verbals i de raonament per la utilització de l’acció com a mitjà únic de 

relació. La incorporació a la llar provoca l’inici de les relacions de petit grup encara que 

l’activitat amb els infants d’aquesta edat és majoritàriament individual i paral·lela. 

Necessiten molt d’espai per moure´s i materials molt diversos per explorar i manipular tot 

sols. 

El procés evolutiu  es caracteritza pel control del propi cos, l’eclosió del llenguatge oral i la 

capacitat de simbolització en el joc cada cop més elaborada. 

La tendència en aquesta etapa és iniciar activitats de petit grup entre dos  o tres infants de 

forma espontània que desenvolupa cap a les activitats compartides. 

Per afavorir l'evolució de l'infant en tots aquests aspectes, és important tenir en compte el 



tipus de roba que porten, per tal d'afavorir el moviment i la comoditat en cada un dels 

moments evolutius que es troba l'infant: gateig, caminar, control d'esfínters... D'igual 

manera no ha de condicionar la seva actitud davant de propostes de joc i moviment 

pròpies de l'edat. 

 

 

3.4  LA COMUNICACIÓ: PROJECTE LINGÜÍSTIC  

 

El llenguatge té una importància primordial  en la nostra tasca educativa i en la nostra 

societat. És l’eina a través de la qual  l’infant es comunica, es relaciona i construeix la 

seva identitat i la realitat que l'envolta, una construcció on també participem les 

educadores i famílies. Per aquest motiu creiem que cal utilitzar un llenguatge inclusiu (i no 

androcèntric); que no fomenti les desigualtats entre nenes i nens i reconegui la presència 

d’ambdós gèneres. I d’aquesta manera, permeti una construcció de les identitats de les 

nenes des de la presència i el reconeixement, sense excloure a  ningú per raons de sexe. 

 

La comunicació no verbal 

Parlar de comunicació a l’etapa de 0-3 d’educació infantil passa per considerar 

necessàriament tant la comunicació verbal com la no verbal ja que hem de tenir en 

compte quina és l’evolució de la capacitat comunicativa de l’infant. 

A partir del naixement i, segons la qualitat de les atencions que se li dediquin, el nadó es 

comunica a través dels plors, crits, moviment d’agitació a través de mirades, somriures, 

gestos, contactes, més tard passant a accions progressivament controlades i 

intencionades de tot el cos fins arribar a la paraula i els seus matisos. 

Entre l’adult i el nen i la nena es produeix des del primer moment una dinàmica 

d’intercanvi a nivell verbal i no verbal i és en aquest procés on es potencia i afavoreix 

l’adquisició del llenguatge verbal. 

 

La tasca de l’educadora és aprofitar i crear situacions engrescadores que afavoreixen 

aquesta comunicació, posant especial atenció a la seva actitud tant corporal com verbal: 

ritme assossegat, gestos pausats, disponibilitat dels cos a l’abast dels infants, to de veu 

agradable, contenció del volum de la veu i disponibilitat per escoltar-lo. 

 

 

 

 



La comunicació verbal 

 
La llengua de comunicació d’us general dins de l’escola és el català. 

S’utilitza en tots el àmbits: docent, de relació interpersonal, de comunicació, administrativa 

i  organitzativa. 

Tota la informació escrita de l’escola tant interna com externa: agendes, programes, 

cartells, notes de les educadores, informes, etc... així com tota la documentació 

administrativa es fa en català. 

A les reunions d’equip i a les que es tenen amb les famílies s’utilitza el català. 

En relació amb els infants i donada la seva edat evolutiva  considerem que el més 

important és que els nens i les nenes s’expressin i trobin una actitud d’escolta i 

comunicativa per part de l’adult sense rigideses per anar introduint la llengua catalana a 

través de les activitats quotidianes i el joc, les cançons, els contes, etc... 

Des de la llar considerem imprescindible la motivació envers el llenguatge escrit, tant 

important és la possibilitat de veure llenguatge escrit com de fer escoltar la lectura textual 

de contes i narracions.  La primera paraula escrita més significativa per a l’infant és el seu 

propi nom. Des de la llar oferim un espai per a cada un dels infants amb el seu nom escrit 

on tenen ubicades les seves coses. 

Per què es comencin a familiaritzar amb la visió del llenguatge escrit, el tipus de lletra que 

oferim és la “lletra de pal” tant pel que fa al nom de cada infant com amb els cartells que 

tenen al seu abast. Aquest tipus de lletra és el que introdueixen a les escoles com a 

inicialització a la lecto-escriptura. 

En ocasions puntuals  per al nen o la nena com pot ser l’entrada a l’escola es  facilita la 

relació utilitzant la llengua castellana. Iniciant un procés d’adaptació per part de tots els 

implicats infant/família/escola. 

En relació amb els adults, l’objectiu és establir una bona entesa i comunicació, per tant en 

alguns moments puntuals s’utilitza el castellà per arribar a aquesta bona relació i diàleg 

inicial que considerem fonamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES  
 

La família és el primer context educatiu de l'infant on a través de les relacions que 

s'estableixen entre els seus membres i les activitats que fan conjuntament, ofereix a 

l'infant, afectivitat, resol les seves necessitats, li transmet uns valors, uns costums i 

l'introdueix en el món social i cultural on viu. 

 

Entenem per família la unió de persones que s’encarreguen de la cura dels infants, 

persones que en la majoria dels casos són pare i mare però que cada cop s’està 

diversificant més. 

Considerem un eix molt important la cura compartida de l’infant, és a dir la 

corresponsabilitat de totes les tasques que s’associen a la cura siguin compartides en el 

mateix grau. Cal buscar estratègies per afavorir aquesta implicació, tot i que som 

conscients que hi ha dificultats externes pel que fa la compaginació de la vida laboral i 

personal, fet  que pot dificultar aquesta implicació dels diferents membres de les famílies, 

però des de la llar intentarem millora-les. 

La família és la primera responsable de l'educació dels infants. Les llars no poden ser ni 

substitut ni una alternativa a la família, han de treballar conjuntament per l'educació dels 

infants. La funció de les llars és: 

• Col·laborar amb la família i donar-li suport en la tasca d'educar als infants. 

•  Implicar les famílies en la vida d'escola i afavorir-ne la seva participació en les 

activitats 

 

Tot això a través d'una actitud oberta, propera, flexible i d'escolta, amb voluntat 

d'entendre'ls i de recollir les seves necessitats. 

 
Els objectius generals que ens proposem en relació amb les famílies d'alumnes  
 

• Informar  sobre les normes de funcionament de les llars. 

• Fer que  participin dels aspectes educatius i l'evolució dels seus fills i filles. 

• Intercanviar maneres de fer, opinions, preocupacions, avenços de l'infants 

• Donar recursos per reflexionar sobre aspectes educatius en referència als seus 

infants. 

• Transmetre  que han d'educar als seus fills i filles en igualtat d'oportunitats. 

 

 
 
 



Canals de comunicació amb les famílies d'alumnes  
 
Per aconseguir aquests objectius tenim establerts els següents canals de comunicació: 
 

• Informació diària a les famílies a través del contacte diari (entrades i sortides), de 

l'agenda, l'exposició fotogràfica de les activitats que es realitzen a la llar i l'exposició 

dels treballs o petites produccions que fan els infants. 

• Entrevistes; una al principi de curs abans que el nen o la nena comenci la llar, una 

durant el curs per parlar de l'evolució de l'infant, i totes aquelles que es considerin 

necessàries tant per part de la família com per part de la llar. 

• Reunions informatives sobre aspectes d'organització i normes de funcionament 

general, temes específics d'aula o temes pedagògics. 

• Informes d'avaluació a final de curs, per informar sobre el desenvolupament de 

l'infant, 

• Activitats formatives com xerrades, tallers i seminaris. 

• Donar la possibilitat de participar en activitats pedagògiques al llarg del curs. 

 

Activitats adreçades a les famílies d'alumnes  
  

• Setembre: Trobada d'inici curs amb les famílies i els infants que continuen del curs 

anterior. 

• Setembre  (primera quinzena) 

 Entrevistes inicials per part de les educadores amb les famílies. 

• Octubre  (primera quinzena) 

 Reunió d'aula  de cadascuna de les educadores amb els pares i mares del seu 

 grup. 

•  Novembre  

 Tallers sobre alimentació i nutrició infantil. 

• Desembre  

 Festa de Nadal amb la participació de les famílies. 

• Abril  

Jornada de portes obertes 

 Xerrada amb les famílies per tractar el tema de control d'esfínters. 

• Juny  

 Informes sobre l'evolució dels infants a la llar. 

• Juny  

Festa Major com a acomiadament de curs 

 



• Juliol  

 Xerrada amb les famílies dels infants que comencen el curs següent sobre el 

 període d'adaptació a la llar i normes de funcionament. 

• Al llarg del curs :  Seminari de formació per als pares i mares o xerrades 

informatives sobre temes d'evolució infantil a càrrec d'una especialista. 

  

 

3.6 ORGANITZACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP 

  

 

Les reunions són el punt de trobada de tot l'equip i el lloc on es planteja tota l'activitat 

educativa. Cada dia de la setmana es dedica 1 hora la migdia a les tasques no lectives: 

 

• -Per organitzar: espai, temps, manteniment, material... 

       -Espai de reflexió sobre infants i famílies i actuacions a seguir. 

 

• -Pensar i elaborar nous projectes pedagògics. 

       -Revisar i avaluar els projectes. 

       -Seguiment dels infants 

 

• Setmanes alternes es fan reunions de tot l’equip o de nivell, per realitzar 

 programacions  més específiques. 

  -Elaborar programacions d'aula i d'espais compartits de la llar. 

 - Preparació d'activitats 

  -Preparació i elaboració de material pedagògic, incloent els patis. 

  -Buscar informació sobre el projecte que s'està el·laborant. 

 

• -Elaboració d'informes 

   -Avaluació de seguiment d'infants 

 -Avaluació de progamacions i projectes 

   -Preparació d'entrevistes amb famílies. 

 -Entrevistes amb les famílies 

 

• -Previsió de material (comandes)  

  -Elaboració de material pedagògic de classe. 

 -Ambientació de classe / racons. 



 

 

3.7 EL SENTIT DE FER UN PROGRAMA D'ADAPTACIÓ 

 
 
Adaptar-se a la llar és un procés en què els nens i les nenes i les seves famílies s’han de 

fer a una situació nova com és la primera entrada al món escolar.  Això suposa un canvi, 

un trencament amb el món familiar, i per tant un esforç per adequar-se a la nova situació 

moltes vegades envoltada de sentiments contradictoris i potser d’angoixa i inseguretat, 

tant per part dels infants com dels familiars i de la mateixa institució escolar. 

Aquest sentiments en els nens i les nenes poden estar provocats per: 

� El desconeixement de l’entorn i de les persones.  

� La convivència amb altres infants desconeguts i en situació similar.  

� El canvi de ritme, de pautes, de comportament i d’horari  

� Haver de compartir un adult  

� Per la separació de la mare i del pare  

A la llar es dóna mol importància a aquest període de temps d’adaptació ja que les 

criatures petites estan en procés de construcció de la seva personalitat i qualsevol 

aspecte pot incidir en el seu procés de desenvolupament i donar-li inseguretat. 

Per tot això, ens organitzem per oferir aquestes activitats durant el període d’adaptació: 

� Perquè a aquesta etapa tenen una necessitat d’atenció més individualitzada, 

intentem que tot el personal de la llar estigui distribuït de manera que es pugui 

donar reforç a totes les aules.  

� Per mitigar el desconeixement de l’espai i de l'educadora que serà el seu referent 

fem que el primer dia els infants estiguin acompanyats per algun referent familiar. 

� Per afavorir la convivència amb  altres alumnes reduïm el nombre d’infants la 

primera setmana, rebent-los en grupets petits.  

� Per fer que els infants agafin poc a poc el ritme, l’horari i la manera de fer de la llar 

es fan horaris progressius.  

 

� Per afavorir la separació del pare i de la mare fem que la família els primers dies  

siguin amb el nen  i la nena a l’aula, i demanem que cada infant porti un coixí de 

casa  que ens ha d’ajudar a fer connexió i vincle entre aquests dos espais: casa- 

llar.  

� Per últim, totes les activitats pedagògiques van adreçades a establir un vincle 

afectiu entre els adults i els infants, a través del diàleg i fomentant una relació que 

els proporcioni seguretat i tranquil·litat.  



Pensem que la llar ha de recollir i entendre els sentiments dels progenitors que deixen per 

primera vegada el nen o la nena en una institució escolar, sentiments que poden ser 

contradictoris, ambivalents i poden voltar entorn a la inseguretat afectiva, la desconfiança, 

la culpa, dificultats de separació o retrobada així com de rivalitat, gelosia o 

sobreprotecció... per tant la nostra prioritat partint de l’empatia és tranquil·litzar a les 

famílies. 

Des de la llar organitzem: 

� Juliol: una reunió per presentar a l’equip educatiu i explicar l’organització del procés 

d’adaptació i la normativa de la llar. 

� Setembre: Abans de començar el curs escolar l’educadora fa una entrevista 

personalitzada amb cada família per parlar de l’infant i tenir un primer contacte. 

 

 

3.8 PROJECTES ESPECÍFICS DE LES LLARS MUNICIPALS DE  BARBERÀ 

 

Educació nutricional: La fruita, una activitat quot idiana a les llars d'infants de 

Barberà  

Aquest projecte es va iniciar a les llars municipals de Barberà fa uns 20 anys. Aquesta 

iniciativa va sorgir de la reflexió de l'equip educatiu del moment, sobre els hàbits 

alimentaris de la població de les llars, sobretot en referència a l'esmorzar. Les famílies 

tenien l'opció de portar l'esmorzar dels seus fills i filles a la llar, això suposava que la 

majoria de famílies oferia als infants pastes industrials o aliments poc saludables.  

El replantejament va ser profund i van aflorar les mancances nutricionals que això 

comportava, a part de les desigualtats que es donaven entre la canalla. Desprès d'un 

procés de reflexió es va arribar a la conclusió que calia des de la llar donar pautes i ajudar 

a les famílies a educar els hàbits alimentaris, i una de les eines era impulsar una nova 

proposta pel que feia a l'esmorzar a les llars. 

Des de la llar aquesta nova iniciativa s'entenia com  un àpat de mig matí que havia de 

potenciar els bons hàbits alimentaris i alhora havia de ser una activitat tranquil·la i 

relaxada que ajudés a desenvolupar  les relacions socials. 

Actualment, i tenint en compte la creació de noves llars i la incorporació de personal nou, 

s'ha seguit amb aquest projecte respectant els objectius inicials, però sense deixar de 

reflexionar i consensuar maneres de fer. 

 

 

 



Desenvolupament de l'activitat: 

Cada setmana els infants han de portar un número de peces de fruita, a criteri de 

l'educadora, en funció de la valoració que faci del consum que fan els nens i les nenes de 

la classe. 

Cada dia a mig mati l'hora de la fruita es converteix en una activitat quotidiana més a la 

nostra llar on cada nen i cada nena té la possibilitat de menjar diferents fruites. 

Objectius:  

Fer que els infants adquireixin l'hàbit de menjar fruita 

Aconseguir que els infants adoptin una actitud positiva a l'hora de tastar noves fruites. 

 

Coeducació: Un projecte per donar igualtat d'oportu nitats als nostres infants 

 

Projecte de xarxa de llars d'infants públiques municipal de Barberà 

El fet que els nens i les nenes s’eduquin conjuntament a la mateixa aula no garanteix que 

hi hagi una autèntica coeducació, és a dir que es doni una veritable igualtat sense cap 

discriminació per raó de sexe. 

 

Entenem que coeducar és educar considerant les diferències en la manera en què 

s’educa el nen i la nena, que l’escola ha de tenir les mateixes expectatives  tant sigui noi o 

noia. 

Una de les primeres situacions que emmarquen profundament les nostres llars és la 

presencia totalment femenina del personal que té un tracte directe i quotidià amb els 

infants i per tant la manca d’imatge masculina en el rol d’atendre als infants. Actualment 

des de la llar se'ns fa molt visible la figura paterna adquirint un paper més actiu en la 

criança dels infants. Aquest nou rol assumit pels pares fa que els infants percebin el 

model femení i masculí amb competències més unificades. 

Al marge d'aquest model encara és palpable tot un seguit de costums, idees, valors, 

conductes i actituds que porten un missatge discriminatiu per a la dona i a l'home i els rols 

que considerem propis del  sexe femení o masculí i que es transmeten als infants a través 

del llenguatge oral i escrit, gestos, to de veu, expressions, els diferents materials i les 

activitats quotidianes. 

 

Es va a començar a treballar el curs 2010-2011 en el projecte específic de coeducació. 

� En primer lloc revisar les pròpies actituds, valors i consideracions entorn el tema.  

� Tenir cura del llenguatge oral i escrit, utilitzar un llenguatge inclusiu que no 

contribueixi a l’oblit d’un dels sexes.  



� Revisar els contes que expliquem , les cançons, les imatges i les il·lustracions que 

posem a l’abast dels infants.  

� Oferir als infants un ampli ventall de situacions per jugar (casetes, cotxes, garatge, 

nines, fireta, l’hospital…) i animar-los  que facin cada vegada papers diferents. 

� Evitar crear espais exclusius d’un o altre sexe.  

� Animar a tots i totes que participin en jocs moguts i en jocs més reposats. 

Assegurar un temps de joc determinat per a tots i totes amb trenclaclosques, jocs 

de construcció,etc…  

� Incidir en les famílies prenent una actitud activa davant de situacions, opinions i 

missatges de discriminació als infants.  

� Convidar als membres de la parella a prendre un paper actiu en la vida de l'escola 

assumint responsabilitats per igual. 

Arrel d'aquestes inquietuds durant el curs escolar 2010/2011 es va portar a terme un 

projecte sobre aquest tema amb formació específica per a totes les professionals de les 

llars municipals de Barberà: “A Barberà nenes i nens des del bressol, aprenen a cuidar-se 

i a cuidar”. 

L'objectiu d'aquesta formació és donar eines de reflexió sobre aquest fet quotidià a la llar i 

a la vida de cada persona en general, per tal de ser justes a l'hora d'educar els nostres 

infants perquè siguin persones adultes autònomes i independents amb igualtat 

d'oportunitats de futur. 

I revisar el currículum explícit (materials a emprar i activitats a fer) i el currículum ocult 

(actituds, valors i capacitats que estem potenciant, negant o simplement ocultant) i  revisió 

del llenguatge. 

L'agenda com a mitjà de comunicació 

A l'inici del curs escolar, les famílies reben una agenda per a cada infant. 

El sentit de l'agenda ha evolucionat al llarg dels cursos, fruit de reflexions entre tots els 

equips educatius de totes les llars municipals de la població. 

En els seus inicis, va ser una necessitat de comunicació entre la llar i la família i a la 

inversa. Aquesta comunicació es basava en necessitats físiques bàsiques i incidències 

puntuals del dia a dia. 

Actualment oferim un nou model d'agenda on es manté com a eina de comunicació entre 

llar-família, recollint les incidències bàsiques diàries.  Hem afegit, de manera setmanal, 

dos fulls on es van enregistrant experiències evolutives i/o emotives de cada un dels nens 

i nenes, tan a casa com a l'escola. L'objectiu principal d'aquesta nova agenda és la 

d'aconseguir, a final de curs, un document que reflecteixi el pas de cada nena i cada nen 

per la llar. 



 

3.9  PROJECTES ESPECÍFICS LLAR D'INFANTS LA BLAVA 

 

Projecte  “ Els Gegants de Barberà”  

Aquest projecte va néixer de la inquietud de l'equip de professionals que van inaugurar la 

llar d'infants La Blava. 

A l'hora de decidir un nom per a cada una de les aules, es va considerar posar un nom 

original i que apropés als infants a la cultura. 

El fet de ser una escola de 5 aules i tenir reconeguts 5 gegantes i gegants a la població, 

va facilitar la nostra tasca. 

L'objectiu principal d'aquest projecte és programar diferents activitats potenciant el 

coneixement de cada un dels personatges. 

Com a punt de partida d'aquest projecte, s'ha elaborat els gegants i gegantes a través 

d'una titella com a referent de cada aula. 

Projecte de l'hort  

Acostar als nostres infants als productes de la terra.  Participar de manera activa, i veure 

el procés que segueixen els productes de l'hort des de la plantació fins la recol·lecció. 

Annex a aquest projecte també col·laboren amb la cura del jardí: diferents flors 

d'ornamentació, seguint també el procés de plantació i regat.  Aprenen a tenir cura 

d'aquest espai i aquestes plantes, així  com a gaudir de la bellesa que ens aporten en els 

diferents espais i racons, sempre partint del respecte. 

Projecte dels patis de l'escola  

A la nostra llar, donem molta importància a l'espai exterior que ens ofereix el pati de 

l'escola.  És un espai molt gran i lluminós que ens ofereix una sèrie de recursos molt rics 

que no ens poden oferir les aules. 

A a partir de la reflexió de tot l'equip educatiu i tenint en compte que considerem els 

espais exteriors molt importants i amb uns objectius pedagògics específics, fem propostes 

de joc variades per tal de poder aprofitar la riquesa de materials que ens aporta aquest 

medi natural. 

A l'hora de fer l'observació dels infants, el pati de la llar ens aporta una altra visió de la 

manera d'interactuar entre ells i elles. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

  
  
  
  

 

 

 

4. PROJECTE CURRICULAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 L'APRENENTATGE A L'ESCOLA  

 

A les llar d’infants municipals de Barberà entenem l’aprenentatge com un procés vital, 

vivencial, significatiu i globalitzat. Parteix de les pròpies capacitats, habilitats, interessos i 

del grau de desenvolupament, i és el resultat de les pròpies vivències i experiències. 

Considerem que el coneixement es construeix a partir del propi bagatge i dels 

coneixements previs, i que neix de la necessitat de satisfer les necessitats bàsiques. 

L’aprenentatge ajuda a enfortir l’autonomia per tal de viure i conviure en societat i té com 

a finalitat el desenvolupament integral de la persona. 

El procés de l’aprenentatge és tant important com el coneixement adquirit i els conceptes 

interioritzats. Partim del convenciment que els coneixements no s’imposen ja que es 

necessita la col·laboració de l’infant perquè es produeixi l’aprenentatge. 

Des de les llars considerem que perquè es produeixi l'aprenentatge s’ha de partir de 

l’acció pròpia dels infants, amb una participació activa. Aquesta acció precisa de motivació 

interna, interès, inquietud, ganes de superar reptes, curiositat, tempteig, exploració, provar 

i experimentar... Amb una actitud d’atenció, ganes de fer, observació i escolta... i ajudats 

per recursos com la imitació, la representació, la repetició i la memorització. 

Per això valorem com a  situacions més propícies per a l’aprenentatge les de l’atenció a 

les seves necessitats a través de les rutines, les del joc i les diverses situacions 

d’interacció amb les persones adultes, els seus iguals i els objectes. 

 

 

 

4.2 CAPACITATS A DESENVOLUPAR: CONCRECIÓ DE LA FINA LITAT 

 

Objectius generals del centre 

 

Les llars d'infants municipals de Barberà del Vallès, a partir de la proposta curricular, 

volem contribuir a desenvolupar, en els infants que atenem, les capacitats següents: 

 

1. Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional 

corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les 

pròpies emocions i sentiments. 

a. Que l'infant sigui capaç de reconèixer-se com a membre del grup humà, del familiar, 

de l'escolar i amb unes característiques personals pròpies. 



b. Que l'infant sigui capaç de reconèixer els altres com a iguals a sí mateix i membres 

del mateix grup 

c. Que sigui conscient, cada cop més, de com l'afecten les emocions i anar regulant, a 

poc a poc, el seu comportament davant de les més conegudes: enuig, tristesa, alegria, 

por... 

 

2. Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu 

entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la 

integració en el grup. 

 

a. Que pugui relacionar-se amb els altres de manera pacífica i positiva 

b. Que sigui capaç de respectar els altres  

c. Que entengui alguns dels hàbits socials i de convivència propis de la nostra 

cultura 

 

3. Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, 

repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les 

seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals. 

 

a. Que pugui situar-se en les diferents rutines diàries i prendre, cada cop més, 

un paper actiu, tot podent anticipar-les. 

b. Que sigui capaç d'identificar les seves necessitats i arribar a poder 

solucionar-les amb autonomia. 

 

4. Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a 

través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del 

llenguatge oral. 

 

a. Que sigui capaç d'observar, parar atenció i escoltar per poder comprendre 

allò que se li diu. 

b. Que tracti d'atendre tant al llenguatge corporal com l'entonació i la pròpia 

paraula. 

c. Que desenvolupi les habilitats expressives i comunicatives cada cop d'una 

manera més precisa. 

 

 



5. Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, 

augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i 

l’orientació en l’espai quotidià. 

 

a. Que l'infant sigui capaç  desplaçar-se amb autonomia. 

b. Que l'infant vagi controlant progressivament tant els moviments globals dels seu 

cos, els peus, les mans per poder agafar i utilitzar diferents materials que 

necessita per interactuar amb l'entorn l'envolta, i els gestos. 

c. Que l'infant sigui capaç de reconèixer els diferents espais de l'escola i moure's 

amb seguretat en ells.  

 

6. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les pròpies 

vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques 

perceptives. 

 

a. Que l'infant  sigui capaç d'observar el món que l'envolta, explorar les 

característiques del seu entorn i interaccionar de diverses formes. 

b. Que sigui capaç de descobrir i utilitzar els diferents materials i objectes dels 

contextos en què hi viu. 

c. Que pugui diferenciar i identificar algunes propietats dels objectes (gran/petit, 

tou/dur, fred/calent, fi/rugós, colors, bonic/lleig, etc.) i establir algunes relacions 

entre ells (dins/fora, dalt/baix, davant/darrera, lluny/a prop, molts/pocs, hi cap o 

no, etc.) 

d. Que sigui capaç de reconèixer els materials i mobiliaris, ubicar-los i recollir-los. 

 

7. Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica, i anar-les representant a 

través d’un incipient joc simbòlic. 

 

a. Que s'interessi i tingui  curiositat pels materials proposats i els descoberts per ell   

mateix. 

b. Que sigui capaç d'imitar accions de la vida quotidiana i anar representant 

vivències i emocions mitjançat el joc simbòlic. 

c. Que l'infant gaudeixi de les activitats de joc tot expressant-se tal com és. 

 

 

 



8. Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i 

plàstic. 

 

a. Que l'infant sigui capaç de desenvolupar les capacitats de comprensió dels 

diferents llenguatges, especialment del corporal i verbal. 

b. Que sigui capaç d'expressar cada vegada més clarament les seves necessitats, 

apreciacions i sentiments amb diferents llenguatges. 

c. Que vagi reconeixent i diferenciant alguns elements bàsics dels llenguatges plàstic, 

musical i matemàtic. 

 

 

4.3 CONTINGUTS EDUCATIUS 

 

Àrees d’experiència i desenvolupament 

Les llars d'infants municipals de Barberà del Vallès ofereixen a tots els infants 

experiències d’aprenentatge globalitzat a partir de la vida quotidiana, el joc i la cultura. 

Amb aquestes vivències es vol contribuir al desenvolupament integral dels infants, 

aconseguir un alt grau d'autoestima i autonomia i facilitar-ne la participació activa a 

l'entorn proper, de manera que puguin anar creant una interpretació del món i donant 

significat a la vida i les relacions. 

 

Àrea 1: Descoberta d’un mateix i dels altres  

 

1. Identificació com a persona , coneixement d’algunes característiques personals 

pròpies per assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu 

moment maduratiu. 

 

• que es reconegui com a membre de la seva unitat familiar 

• que es reconegui com a membre del grup-classe 

• que s'identifiqui amb algunes característiques personals pròpies: ros, rialler, 

belluguet...  

• que es senti afectivament i emocionalment segura en els contextos què hi viu. 

 

 

 

 



2. Domini  progressiu de les possibilitats expressives, perceptives i motores del propi 

cos i utilització dels recursos personals de què disposa en la vida quotidiana. 

 

• que vagi utilitzant les possibilitats expressives i perceptives del seu cos per 

manifestar-se tal qual és, amb espontaneïtat 

 

• que posi a prova les seves capacitats motores, tot assumint petits riscos i 

plantejant-se reptes a superar 

• que sigui capaç de desenvolupar aquestes capacitats, per resoldre situacions 

quotidianes, sent progressivament conscient de les seves possibilitats i 

carències. 

 

3. Descobriment i identificació de les pròpies  necessitats  fisiològiques (gana, set, 

son, etc.), mostrant un control progressiu d’aquestes. 

 

• que sigui conscient, cada cop més, de les seves necessitats i que les expressi 

amb els recursos de què disposa: gest, mirada, somriure, paraula...  

• que vagi adquirint una certa capacitat de control sobre les ansietats que li poden 

provocar les necessitats insatisfetes i les esperes inevitables 

 

4. Manifestació i expressió de les pròpies  emocions i sentiments , utilitzant el 

llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació. 

 

• Que l’infant sigui capaç d’identificar alguns estats d’ànim propis: tristor, alegria, 

enfado... 

• Que l’infant sigui capaç de transmetre els seus sentiments 

• Que expressi les diferents emocions que sent en les diferents situacions del dia 

a dia, tant corporalment com verbalment.  

• Que s’adoni, cada cop més, de l’estat d’ànim i de la intencionalitat de les 

persones amb qui interactua 

• Que sigui empàtic respecte els altres més propers 

 

 

 

 



5. Progrés en l’adquisició d’hàbits  relacionats amb el benestar corporal i la seguretat 

personal, la higiene i la salut, així com en l’inici d’hàbits d’ordre, constància i 

organització en les activitats en què participa. 

 

• Que sigui capaç de reconèixer les situacions relacionades amb el benestar corporal 

i l'ordre 

• Que vagi prenent un paper cada vegada més actiu en la resolució de les pròpies 

necessitats, exercint l'autonomia en la vida quotidiana 

 

• Que vagi adquirint hàbits d'higiene i salut (neteja corporal, menjar variat, beure 

suficient, dormir prou, postures adequades, abrigar-se adequadament, etc. 

• Que vagi participant en l'ordre i ornamentació dels ambients en els què hi viu.  

 

6. Progrés en el domini de la coordinació i el control dinàmic del cos , augmentant la 

seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i en l’orientació en l’espai 

quotidià. 

 

• Que l’infant sigui capaç de desplaçar-se autònomament amb seguretat, dins de les 

seves possibilitats maduratives. 

• Que l’infant sigui capaç de controlar el seu cos de forma cada cop més coordinada 

• Que progressi en la coordinació motriu, per poder saltar, pujar escales, relliscar, 

gronxar-se, passar per sota o per dins de determinats obstacles, etc. 

• Que l’infant reconegui els diferents espais del centre i sigui capaç de desplaçar-s’hi 

amb seguretat, tot localitzant persones, objectes i espais del seu interès 

 

7. Participació amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, 

repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia  i orientant-se en les 

seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals. 

 

• Que l'infant tingui curiositat i s'interessi per participar en les activats quotidianes 

d'alimentació, repòs i higiene personal. 

• Que sigui capaç d'identificar, reconèixer i relacionar els espais on es realitzen 

les activitats quotidianes i el moment del dia en què es fan. 

• Que l'infant sàpiga reconèixer els preparatius i anticipar les rutines del dia a dia i 

tingui interès per participar de manera autònoma 



• Que vagi adquirint unes referències temporals que li permetin orientar-se: abans 

o després de dinar, dormir, avui/demà, etc. 

 

8. Domini progressiu del control i de la coordinació òculomanual , així com de les 

habilitats manipulatives necessàries per explorar objectes i per ser cada vegada més 

actiu i autònom en les diferents situacions quotidianes (vestir-se, posar-se les sabates, 

etc.) 

 

 

• Que l'infant vagi adquirint domini de la coordinació oculomanual  per poder 

agafar i utilitzar diferents  objectes i estris que li són necessaris per realitzar 

accions de situacions quotidianes  cada  vegada de manera més autònoma 

• Que vagi adquirint la capacitat de prensió, pressió i precisió necessàries per 

poder utilitzar els objectes habituals a la seva vida i resoldre determinades 

situacions amb autonomia 

 

9. Iniciativa  per dur a terme activitats i jocs, resolent les dificultats que es puguin 

presentar mitjançant la pròpia actuació o demanant als altres l’ajuda necessària i 

acceptant petites frustracions. 

 

• Que interessi i tingui iniciativa per descobrir materials, les seves possibilitats i 

característiques 

• Que sigui capaç de compartir els materials i els jocs i de gestionar els conflictes 

que es presenten, tot aprenent que no sempre obtindrà el resultat desitjat. 

• Que sigui capaç de demanar ajut i de saber donar-lo quan se li demana. 

 

10. Disposició per establir relacions afectives  positives amb les persones adultes i els 

infants amb qui comparteix situacions i activitats quotidianament. 

 

• Que els infants puguin observar les persones que els envolten, interessar-se per 

elles i començar a vincular-se afectivament  

• Que l'infant escolti “activament” l'altre, reconeixent algunes de les seves 

necessitats dels altres i actuar ajudant amb el seu suport 

• Que l'infant mostri una relació de cura, de respecte i d'estima cap a totes les 

persones que estem al seu costat (infants, adults,...) 



• Que de mica en mica vagi aprenent a solucionar els conflictes de convivència de 

manera pacífica i sense discriminar als altres per estereotips culturals (gènere, 

ètnia, classe social...)  

 

Area 2:Descoberta de l’entorn  

 

1. Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat, iniciant-se en  el 

coneixement i l’adquisició de comportaments socials  que facilitin la  integració en els 

diferents grups socials en què participa. 

 

• Que sigui conscient que és membre de diferents grups socials que es 

relacionen entre sí, amb unes pautes determinades de convivència: compartint 

espais, saludant-se, conversant... 

• Que sigui conscient que la seva actuació pot tenir conseqüències vers els 

altres, positives o negatives.  

 

2. Orientació  amb autonomia en els espais  habituals i quotidians i iniciació  en 

l’ús de termes relatius a l’espai (aquí, allà, dins, fora, amunt, avall) 

• Que reconegui els espais més propers i habituals del seu entorn i els pugui 

identificar fàcilment. 

• Que reconegui els termes relatius a l’espai: dins, fora... lluny, a prop, al costat 

de, en mig de... 

• Que utilitzi, cada cop més, aquests termes per dir a on vol anar o el que vol fer:  

anar aquí, pujar a, ficar-se a dins... 

 

3. Orientació  en les seqüències temporals  en què s’organitza la vida diària  i 

iniciació en l’ús de termes relatius a l’organització del temps (matí,  tarda, ara, 

després, avui, demà) 

 

• Que reconegui les seqüències temporals més bàsiques: matí, tarda, nit. 

• Que identifiqui les rutines quotidianes associades a aquestes seqüències: abans 

de, després de... 

• Que comenci a utilitzar els termes relatius a aquestes seqüències: demà és festa, 

ahir vaig anar al parc... 

 

 



4. Observació i actuació sobre la realitat immediata , a partir de les  pròpies 

vivències, establint relacions entre objectes segons les seves  característiques 

perceptives. 

• Que l’infant mostri interès per manipular i explorar el material que posem al 

seu abast, per tal de poder interioritzar les característiques dels objectes. 

• Que l’’infant, partint de la seva pròpia vivència, progressi en la manipulació 

dels objectes, tot descobrint-ne noves interaccions  i possibilitats dels 

diferents materials. 

• Que l’infant sigui capaç d’elaborar petites creacions? fer composicions? a 

partir dels materials que té a l’abast. 

 

 

5. Observació i exploració de l’entorn físic i social , planificant i ordenant  la pròpia 

acció, constatant-ne els efectes i establint relacions entre la  pròpia actuació i les 

conseqüències que se’n deriven. 

 

• Que l’infant sigui capaç de situar-se en l’espai de la classe i de l’escola i 

mostrar-se segur. 

• Que aprengui a ordenar les diferents accions que ha de fer per aconseguir 

un determinat efecte o resultat, material o relacional. 

• Que l’infant sigui capaç de reconèixer en la relació amb els companys i 

companyes, si les seves actituds envers a ells i elles són les adequades per 

a una bona relació. 

• Que l’infant sigui capaç d’anar modificant les seves actituds envers la relació 

amb els seus companys i companyes per tal de tenir una bona convivència. 

 

6. Observació i constatació  d’alguns dels canvis i modificacions  a què  estan 

sotmesos tots els elements de l’entorn  (persones, animals,  plantes i objectes) 

 

• Que l’infant, en funció de les seves capacitats, sigui conscient d'alguns canvis físics 

i emocionals de les persones amb qui conviu.  

• Que l’infant pugui entendre que les persones i objectes no desapareixen, encara 

que no estiguin sempre presents al seu camp visual. 

• Que l’infant pugui percebre alguns canvis que es produeixen en l’hort i el jardí de 

l’escola, participant de manera activa en les activitats i la cura d’aquests espais. 



• Que l’infant participi activament en l’elaboració d’algun àpat a partir de les verdures 

de l’hort que es poden consumir crues. 

 

7. Interès i curiositat pel medi físic i social , explorant les característiques 

 d’objectes, materials i elements de l’entorn natural, formulant preguntes  sobre 

alguns esdeveniments i representant vivències i situacions  mitjançant el joc 

simbòlic. 

 

• Que l'infant mostri curiositat i s'interessi pel medi físic tot explorant sensorialment 

qualsevol cosa que estigui al seu abast 

• Que manifesti interrogants a l'adult per satisfer la seva curiositat pel  funcionament 

de l'entorn que l'envolta 

• Que l'infant sigui capaç, a través del joc simbòlic, de representar vivències de la 

realitat social que l'envolta: casa, escola, carrer... 

 

8.   Participació en festes, tradicions i costums  de la comunitat a la  qual pertany, 

mostrant interès i curiositat. 

 

• Que l'infant tingui curiositat, participi i gaudeix de les festes i tradicions sentint-se 

que forma part de la festa, tot respectant el seu moment evolutiu. 

• Que l'infant s'integri en els costums de l'entorn social del qual forma part,  tot 

sentint-se membre de la seva comunitat: família, escola, carrer, barri, ciutat...  

 

9.  Iniciació en la diferenciació d’algunes qualitats sensorials  fruit de   

l’exploració dels objectes materials, d’elements de l’entorn natural i de la comparació de 

les seves propietats. Inici de les primeres  classificacions, ordenacions i 

correspondències  en funció de les  característiques i els atributs. 

 

• Que sigui capaç d'observar, comparar i diferenciar els objectes segons les  

diferents qualitats sensorials i altres característiques.  

• Que sigui capaç d'iniciar les primeres classificacions, ordenacions i 

correspondències dels materials i dels objectes, tot descobrint algunes relacions 

entre ells  

 

 

 



10. Reconeixement de seqüències espacials, temporal s i lògiques  i iniciació en 

l’ús de les primeres nocions quantitatives en situacions quotidianes. 

 

• Que l´infant identifiqui els diferents espais de la llar i pugui anar interioritzant 

els recorreguts per arribar a llocs determinats. 

• Que l´infant coneixi la successió d´activitats a la llar, anticipant a partir de la 

seva experiència del dia a dia. 

• Que el nen o nena associi alguns dies de la setmana amb determinats fets 

(com el divendres que guarden el material personal per rentar perquè ve el 

cap de setmana). 

• Que sigui capaç, a través de les seves experiències i la seva observació en 

les situacions quotidianes, de comparar, diferenciar, agrupar... segons 

diferents criteris, com la forma, la mida, el color, l'ús, la quantitat, la distància 

(molts/pocs, més/menys, gros/petit, llarg/curt, lluny/aprop, dintre/fora, ...) 

 

Àrea 3: Comunicació i llenguatge  

 

1. Iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, musical i plàstic . 

   

• Que l´infant vagi adquirint algunes habilitats i recursos per utilitzar els diferents 

llenguatges, corporal, verbal, musical i plàstic com a mitjà d’expressió personal de les 

seves vivències, emocions, demandes... 

 

• Que mostri interès per algunes de les tècniques més bàsiques  (pintura, modelatge, 

dibuix, etc.) dels diferents llenguatges expressius i formes de representació. 

 

2. Comprensió  de les intencions i dels missatges que li adrecen les persones adultes i 

altres infants, identificant i emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació) i 

valorant el llenguatge ora l com un mitjà  

 

3. Coneixement i utilització  de manera progressiva de les normes  que regeixen els 

intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa) 

• Que l’infant sigui capaç de comprendre les diferents intencions comunicatives, 

mitjançant l’entonació i el gest de qui parla.  

• Que vagi aprenent a escoltar, no interrompre, alternar el torn en les converses... 

i en d'altres situacions comunicatives. 



• Que l’infant mostri interès i iniciativa per comunicar-se tant a nivell verbal com 

no verbal. 

• Que l’infant sigui capaç d’utilitzar frases fetes que fem servir habitualment per 

saludar, acomiadar-nos, agrair, demanar... 

 

4. Expressió de necessitats, sentiments i idees  mitjançant el llenguatge oral, mostrant 

un progressiu increment del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència, ús de frases 

simples i comprensió de variacions morfològiques de gènere i nombre. 

• Que l’infant sigui capaç d'ampliar el seu lèxic i d’adonar-se de la coherència 

verbal, de gènere i nombre a través del model que li ofereix l’educadora i altres 

persones del seu entorn. 

• Que l’infant sigui capaç de transmetre els seus propis sentiments: tristor, 

alegria... de manera verbal. 

• Que l’infant sigui capaç de transmetre les seves necessitats físiques i 

emocionals a nivell verbal. 

• Que l’infant sigui capaç de transmetre verbalment les seves opinions i idees, a 

demanda de altres persones properes o per iniciativa pròpia. 

 

5. Iniciació en l’ús de diferents formes de comunicació , esforçant-se per fer-se 

entendre i escoltant els altres. 

• Que l’infant sigui capaç d'entendre i d’expressar-se combinant el gest, la 

paraula, la mirada, l’entonació... 

• Que l’infant sigui capaç de desenvolupar la seva capacitat d’escolta i atenció a 

l'altre. 

• Que l’infant sigui capaç de participar en diàlegs espontanis o dirigits per 

l’educadora. 

 

6. Record i relat d’experiències  passades i relacionar-les amb situacions semblants o 

diferents. 

• Que l'infant recordi i pugui expressar experiències viscudes espontàniament o 

bé a partir de unes imatges, fotografies, l'agenda de la llar... 

• Que li infant pugui relacionar records  a partir d'imatges, objectes, fotografies, 

relats..., amb altres situacions viscudes. 

 

 



7. Reconeixement, retenció i memorització de cançon s, dites senzilles, cantarelles i 

jocs de falda i participar-hi de manera activa, seguint la tonada, reproduint el gest, etc. 

• Que l'infant reconegui i associï una cançó a través de la melodia, les imatges o 

d'altres elements que la representen. 

• Que li infant sigui capaç  de memoritzar cançons i de participar activament tot 

fent la mímica, seguint el ritme i la tonada 

• Que l'infant mostri una actitud activa per participar en els jocs de falda i que en 

gaudeixi. 

 

8. Reconeixement i participació activa en danses se nzilles  amb una progressiva 

coordinació general del cos i sentit del ritme. 

 

• Que l'infant es pugui expressar amb el cos a través de la música. 

• Que l'infant participi de manera activa i voluntària a les danses  coordinant els  

moviments del seu cos de mica en mica. 

• Que l'infant identifiqui les danses i les relacioni amb els moviments  ensenyats, 

tot tractant de seguir el ritme 

• Que l´infant identifiqui la dansa que li proposem a través de l´escolta de la 

música i la melodia, de la imatge o fotografia de la dansa determinada... 

 

 

 

4. 4. CRITERIS METODOLÒGICS 

 

4.4.1 Criteris organitzatius 

 

Organització general del centre 

 

• GRUPS D’INFANTS (criteris) 

Criteris de formació de les aules 

o Els grups es composen amb els infants nascuts en el mateix any natural. 

o El grup de lactants és forma amb 8 infants de nova matricula. Aquesta aula, per 

passar a l'aula d'1 any, la dividim en dos grups (4 i 4 infants) intentant equiparar en 

gènere i edat.  

 



 

o Per tant els grups d'1 any  es formen amb  4 infants que pugen de l'aula de lactants 

i 9 infants de nova matricula, intentant equiparar les dues aules en gènere i edat. 

o Els grups de dos anys es formen amb els 13 infants que pugen  de l'aula d'1 any i 7 

infants de nova matricula, intentant equiparar les dues aules en gènere i edat. 

o En el cas d’infants bessons, tenint en compte que és la primera separació de la 

família considerem important aplicar els següents criteris: 

Si entren a  l’aula dels lactants no separar-los els dos primers anys i valorar a l’últim 

si és aconsellable i consensuar-l'ho amb la família. 

Si entren a 1 any mantenir-los els dos anys junts 

 Si entren als 2 anys mantenir-los junts 

 

• ASSIGNACIÓ DE MESTRES PER GRUP 

 

Criteris generals 

o Quan distribuïm el personal per al curs següent, tenim en compte que totes 

les educadores assumiran de manera rotatòria la responsabilitat de tutora 

d’aula i d’educadora tècnica. 

o Un altre criteri a tenir en compte és que una educadora no tingui mai tres 

anys els mateixos infants. 

o Es manté la mateixa tutora del grup d’1 any al de 2 anys 

 

 

Criteris d'adjudicació d'aula 

o Educadora aula de lactants : una tutora que el curs anterior era de l'aula de  2 

anys. 

o Educadores aules d'1 any: l'educadora tècnica  i l’altra tutora de l'aula de 2  anys 

del curs anterior. 

o Les educadores de les aules d'1 any pugen amb el seu grup a les aules  de 2 anys. 

o L'educadora tècnica és l'educadora que ve de l'aula de lactants. 

 

La rotació de les educadores es valorarà segons les situacions o necessitats 

específiques que pogués obligar a modificar algun criteri: baixa de maternitat, 

reduccions de jornada, conflicte amb alguna família, bessonades... 

 

 



FUNCIONS DEL PERSONAL EDUCATIU 

 

• DIRECCIÓ  

 

La Direcció, com a responsable de la llar d'infants, té les funcions següents: 

1. Organitzar i dirigir els serveis municipals de la l lar d’infants aplicant les 

directrius i programes determinats en la secció mun icipal d'Educació.  

o Col·laborar amb el/la Cap de la secció en l’organització i implementació dels 

serveis a prestar i en la planificació del curs escolar. 

o Assessorar i orientar l’execució de les activitats i serveis a prestar, establint 

els criteris i directrius a seguir. 

o Fomentar entre els infants i familiars usuaris del servei conceptes i valors 

per una correcta socialització i desenvolupament de l’infant.  

o Promoure accions educatives específiques tenint en compte l’entorn familiar 

de cada infant.  

 

2. Responsabilitzar-se de l’organització, gestió de re cursos i direcció dels 

serveis municipals de la llar d’infants realitzant les actuacions fruit de 

l’activitat prestada.  

• Gestió administrativa i econòmica dels centres 

• Realitzar les tasques relatives al seguiment de l’evolució dels infants 

• Realitzar informes individuals dels infants 

• Preparar informes tècnics i memòries sobre el funcionament dels centres 

• Fer propostes per millorar la gestió del centre. 

3. En general, altres de caràcter similar que li sigui n atribuïdes  

• Altres funcions que per disposició de l’Alcaldia o normatives vigents li siguin 

atribuïdes. 

 

• COORDINACIÓ PEDAGÒGICA  

La Coordinadora Pedagògica és la responsable del seguiment pedagògic de totes les 

activitats que es fan a la llar d'infants: 

1. Coordinació i seguiment del projecte pedagògic, de les programacions d’aula 

i del procés d’observació-avaluació.  

• Atenció directa als infants: 

o Observació  

o Seguiment de l’evolució educativa 



o Seguiment del procés d’inclusió dels infants amb NEE 

• Coordinació equip professional: 

o Reunions pedagògiques amb l’equip tècnic de les llars 

o Seguiment i gestió de recursos dels projectes educatius 

o Dinamització i gestió dels procesos de formació 

o El·laboració de la documentació pedagògica que calgui 

• Relació amb les famílies 

• Reunions sobre temes pedagògics grupals i individuals 

• Seguiment d’alumnes en pràctiques 

o Adscripció a l’aula 

o Seguiment del procés de pràctiques 

o Relació amb els centres educatius de procedència 

 

2. Col·laborar amb la direcció de la llar d’infants en  l’organització i 

implementació dels serveis a prestar i en la planif icació del curs escolar.  

3. En general, altres de caràcter similar que li sigui n atribuïdes  

Altres funcions que per disposició de l’Alcaldia o normatives vigents li siguin 

atribuïdes. 

 

• EDUCADORES TUTORES  

 

Les educadores tutores són les persones responsables del grup d'alumnes i tenen com a 

funcions: 

• Cura i atenció educativa dels infants al seu càrrec, inclosa l'hora del dinar. 

• Funció tutorial de seguiment d'evolució global dels infants. 

• Relació i comunicació directa i periòdica amb la família dels alumnes per a la seva 

orientació i suport. 

• El treball pedagògic d'elaboració, execució i avaluació de la programació d'aula en 

coordinació amb la resta de l'equip. 

• La coordinació del treball psico-pedagògic amb altres professionals exteriors que 

atenguin a algun nen o nena que tingui sota la seva tutoria. 

• Supervisió del personal en pràctiques adscrit a l'aula. 

• Altres tasques que es derivin del PEC i del Pla Anual de Centre. 

 

 

 



• EDUCADORES TÈCNIQUES  

 

El personal tècnic col·labora amb el personal tutor en les tasques educatives que estan 

establertes en el Projecte Curricular del centre. Les seves funcions són les següents: 

• La responsabilitat tutorial quan l'educadora no hi és en cas d'indisposició o permís. 

• Cura i atenció educativa als infants. 

• Es procura que al menys un dia a la setmana pugui assistir a les reunions d'equip: 

pedagògica i de programació.  

• Col·labora amb la resta de l'equip en les tasques de treball pedagògic, elaboració i 

execució de les programacions. 

• És la responsable una tarda a la setmana de cada un dels grups, en absència de 

l'educadora tutora. 

• Altres tasques educatives que es deriven del PEC i del Pla Anual del centre. 

 

• EDUCADORA TÈCNICA: ORGANITZACIÓ HORES LECTIVES I NO  LECTIVES. 

o Cada matí de la setmana dóna suport a una aula, seguint com a criteri el dia 

que lliura a la tarda l’educadora tutora, ja que aquella tarda l'haurà de 

substituir. L’objectiu és organitzar activitats concretes que requereixen 

d’aquest suport o de la divisió del grup. 

o Les hores no lectives són destinades a l’organització i planificació de les 

activitats dels espais comuns. 

 

• SUBSTITUCIONS 

o Indisposicions, visites mèdiques, permisos... ho fa l’educadora tècnica 

o Baixes, una substituta amb contracte de capítol 1 per suplir l’educadora 

afectada. 

o Educadores amb reduccions de jornada: es contracta una educadora amb la 

proporció de jornada que redueix l’educadora. 

 

• PRÀCTIQUES.  

Criteris d’adjudicació 

o Es decideix  per consens en les reunions d'equip 

o Evitem que coincideixin més d'una estudiant simultànement en el centre, per 

tal de poder atendre les seves necessitats adecuadament. 

o Evitem dues estudiants a la mateixa aula en un mateix curs, encara que 

sigui en diferents períodes. 



o Independentment de l’aula adjudicada a l’estudiant, sempre recomanem que 

durant uns dies, entre dos i cinc, puguin assistir en els altres dos nivells d’on 

realitzen les pràctiques, per tal de poder tenir l’experiència que li poden oferir 

els grups d’altres edats i tenir una visió global de l’escola. 

Criteris d’avaluació 

o Segons l’actitud que mostra a l’aula 

o Valorem l’evolució que presenta des de l’inici fins a la finalització 

o Es valoren les intervencions que fa a l’aula a nivell d’activitats 

o La relació amb els infants 

 

• ENTREVISTES FAMÍLIES .    

o Equip directiu : 

o Famílies que no tenen infants matriculats a la llar 

o Famílies que es dirigeixen al centre per demanar informació 

o Famílies que tenen els infants matriculats a la llar però han de 

tractar temes d’organització general, de normativa... 

o Famílies que tenen els infants matriculats a la llar, però ja han 

tingut les entrevistes pertinents amb la seva educadora de 

referència i requereixen una entrevista amb una tècnica superior. 

o Educadora tutora: 

o Les famílies dels infants que tenen a la seva aula. 

Registres: 

Els registres de l’equip directiu queden arxivats en una carpeta destinada a 

aquest efecte o a l’expedient de l’infant, segons la naturalesa de l’entrevista 

Els registres de l’educadora tutora queden arxivats en l’expedient de l’infant. 

 

4.4.2 Organització educativa  

 

Tot el nostre treball com a educadores de les Llars d'Infants Públiques Municipals de 

Barberà del Vallès es basa en desenvolupar les capacitats emocionals, físiques i motrius, 

cognitives i comunicatives de l'infant, tot adaptant-nos al ritme i característiques de 

cadascun. 

Donat que és tan important aquest aspecte, i perquè sigui de qualitat, els criteris 

metodològics organitzatius que tenim en compte per arribar a assolir aquesta evolució, fan 

referència a l'espai, als materials, al temps, a les formes d'agrupament dels infants i les 

activitats; a més a més dels referits a l'organització general dels centres.  



 

1. Temps 

La seqüencia diària a la llar té com a objectiu donar seguretat als infants i ajudar-los a 

preveure què passarà en cada moment, i així afavorir la seva estructura mental. 

Seguim uns criteris en funció de l’estructura del temps: 

• Afavorim la interiorització temporal a partir de la seqüència diària tenint com a eix la 

satisfacció de les necessitats bàsiques. 

• Respectem el ritme d’aprenentage de cada infant i donem marge perquè 

descobreixi les seves pròpies necessitats, possibilitats i límits i vagi adquirint cada 

vegada més autonomia.  

• Potenciem l’autonomia personal considerant igual d’importants el temps destinat al 

desenvolupament de les activitats com al  temps destinat a l’endreça dels espais i 

la recollida dels materials. 

• Organitzem el temps en base a les necessitats pròpies del grup d’edat, respectant 

a cada infant i donant la possibilitat d’alternar: moments d’activitat més moguda 

amb moments de calma; de moviment i descans, així com activitats individuals i 

col·lectives. 

• Establim i limitem un horari en les entrades i sortides, així com en el dinar i la 

migdiada. Aquests límits d’horari establerts són el marc on s’ofertan la resta 

d’activitats educatives. La durada o dedicació a aquestes activitats és més flexible  

en funció dels interessos dels infants.  Per tal de garantitzar aquesta flexibilitat, 

respectant la individualitat de cada un dels infants actuem d’aquesta manera: 

�  Pel que fa a les activitats quotidianes i les diferents  propostes de joc, 

el temps dedicat varia en funció dels interessos dels infants i dels 

objectius  que pretén assolir cada educadora.   

�  Respectem més o menys l’interès dels infants en funció del temps 

disponible, però sempre mantenint el ritual d’acabament donant 

marge per finalitzar l’activitat. 

�  Oferim als infants una mateixa activitat de manera periòdica per tal 

de crear més interès i donar més possibilitats d’exploració. 

• Planifiquem anualment un calendari amb dates concretes per treballar les festes 

populars i els projectes d’escola, altres temàtiques les decidim al llarg del curs. 

 

 

 

 



2. Espais 

Pretenem que els espais siguin acollidors, alegres, atractius, funcionals,, amplis, ventilats, 

amb llum natural, segurs ( amb riscos assumibles) ,higiènics, nets, ordenats i flexibles; 

que permetin el benestar i la seguretat dels infants perquè puguin jugar amb llibertat de 

moviment, adaptats a les seves necessitats i que siguin estimuladors. 

Volem que els espais faciliten diferents tipus d'accions pròpies dels infants: jocs moguts, 

tranquils, d'experimentació, de descoberta, etc. 

Els espais estan adaptats a les característiques dels infants de cada grup.i afavoreixen la 

relació i la comunicació. 

Pensem que tots els components de la comunitat educativa han de tenir el seu propi espai 

on se sentin segurs i còmodes. 

És molt important per nosaltres que els espais siguin vivencials, agradables, harmònics i 

informatius. 

A la llar disposem de diversos espais:  

 1. Espais Comuns: 

Sala polivalent/menjador per a realitzar activitats d' exploració, motricitat, activitats 

col·lectives, i menjador diari i servei d'acollida al matí 

És un espai utilitzat per tots els grups de la llar seguint una organització prèvia més 

o menys estable, també considerem aquest espai per organitzar activitats 

desdoblant els grups més nombrosos. 

 

2. Espais exteriors  

Patis: els patis estan organitzats de manera que no coincideixin tots els grups en el 

mateix espai. Hi ha tres patis separats per edats. En funció de l'evolució de cada 

grup d'edat i de les activitats proposades a cada pati, reagrupem infants de 

diferents edats. 

 

3. Espais persones adultes: 

Sala de reunions de l' equip on a part de les reunions de l'equip es realitzen 

entrevistes i reunions de treballs dels diferents òrgans de coordinació i direcció. 

Despatx de direcció i coordinació pedagògica 

Magatzems de material divers 

Espai de serveis i espai de vestuari-lavabo del personal.  

Cuina: on es desenvolupen les activitats pròpies de l'alimentació 

 

 



4. Espais d'aules: 

  Disposem de sis aules de diferents nivells, dues aules de2-3 anys,  

 dues aules de 1 a 2 anys i una aula de nadons, i una última aula  polivalent 

destinada a diferents activitats i habilitada com a zona  menjador pels infants de 2 

anys. 

Totes les aules estan condicionades per cobrir les necessitats de les criatures. 

5. Espai per les famílies: 

Volem que les famílies se sentin acollides i a gust a l'escola. Per aquest motiu 

tenim espais adequats per estar una estona a les entrades i sortides de la llar, amb 

un sofà i una petita biblioteca. 

Entrada lliure a l'espai de l'hort. 

L'aula polivalent per a les trobades de les famílies que formen la Comissió de 

Festes. 

Espai de material de préstec per a les famílies, on facilitem material pedagògic que 

fem servir amb els infants durant el curs. 

 

3. Materials 

 

Els infants dominen el seu entorn a partir de l'exploració dels objectes.  A les llars oferim 

una gran varietat de materials tenint en compte que siguin segurs i rics en quant a 

possibilitats de creació, que quan  un infant manipuli un objecte tingui diversitat de 

respostes. El seu interès i la seva curiositat per explorar influirà directament en el domini 

del seu propi cos i en el de l'entorn i és la base dels aprenentatges. 

 

A la llar donem prioritat als materials que ens proporciona la natura, als materials 

inespecífics i de recuperació, als materials de la vida quotidiana i als materials relacionats 

amb la cultura pròpia del país perquè els proporcionen sensibilitats diferenciades. 

 

Quan parlem de materials que ens proporciona la natura ens referim a allò que ens 

trobem al pati, a la platja, al bosc... Com pedretes, branquetes, còdols de riu, pinyes, 

troncs, sorra, petxines, herbes aromàtiques, fruits diversos, etc. 

 

Quan ens referim a materials inespecífics i de recuperació ens referim a aquells materials 

que utilitzem habitualment en contextos diferents... Com envasos de plàstic, de llauna, de 

cartró, de vímet... de diferents mides, amb tapa i sense tapa; cordes, trossos de tub, 

anelles de fusta, anelles de plàstic, culleres de pal, etc. 



 

Quan parlem de materials de la vida quotidiana ens referim a aquells que faciliten el joc 

simbòlic. Com nines, plats, olles, telèfons, bosses, moneders, robes de diferent mides, 

pintes, raspalls, etc. 

 

Quan parlem dels material relacionats amb la cultura del país ens referim a contes, CD's 

de música, titelles... Personatges com la castanyera, el tió, el Carnestoltes... 

  

A la llar també tenim altres tipus de materials:  trencaclosques, construccions,  titelles, 

pales i galledes, contenidors, etc. Hi ha material fungible: paper, cartolines, pintures, 

pinzells, etc. i material més específic com els mòduls de psicomotricitat, els instruments 

musicals... 

 

Els materials són comuns a totes les aules, es varien les propostes i la seva distribució 

segons les edats de les criatures. Els diferents materials s'utilitzen tan a l'aula com els 

altres espais segons el criteri de l'educadora. 

 

Els materials estan distribuïts d'una manera agradable, a la vista i a l'abast dels infants, es 

presenten ben ordenats i distribuïts en diferents espais/racons/contenidors, segons les 

seves característiques i la intencionalitat de l'educadora.  

 

Els materials els  revisem i els variem  quan notem que perden  l'interès de  les criatures, 

abans, però, els presentem de manera diferent, en diferents contenidors, sense 

contenidors, a sobre dels mòduls, al terra, en caixes... d'aquesta manera  els infants 

poden donar diferents usos als mateixos materials. 

 

Quan seleccionem el material tenim en compte que: 

• siguin estimulants (provocar ganes de fer) 

• siguin polivalents  

• siguin resistens 

• estiguin  en bon estat 

• siguin segurs, higiènics i no tòxics 

• siguin adequats a les edats dels infants 

• convidin a compartir 

• convidin a la intimitat 

 



El mobiliari és segur, funcional i transformable, té les mides adequades i no ocupa gaire 

espai. 

 

4. Organització educativa de les activitats 

 

A les llars municipals de Barberà totes les activitats que es fan, des de que entra l'infant 

fins que s'acomiada, es consideren educatives, d'aprenentatge i per optimitzar les seves 

capacitats. Totes les activitats tenen un tractament pedagògic i es regeixen per uns criteris 

generals:  

 

− Preparació prèvia. 

− Organització acurada dels espais, els materials i els horaris.  

− Tenir present la diversitat de l'alumnat.  

− Partir dels interessos, les característiques personals i les necessitats individuals 

dels infants que tenim, a cadascuna de les aules. 

− Que potenciin la creativitat i l'experimentació. 

− Partir de propostes que permetin a l'infant anar cada cop més endavant 

progressant de manera més autònoma.  

− Enfortir el vincle emocional amb els infants buscant moments d'afecte i 

comunicació.  

− Valorar la resposta de la dinàmica tan a nivell de grup com a nivell individual. 

− Mantenir una actitud flexible i disponibilitat per modificar sobre la marxa tot allò que 

sigui necessari per al bon funcionament de l'activitat i el benestar del grup. 

− Avaluar tot tipus d'activitats de forma permanent, durant tot el curs. 

 

Les activitats educatives que proposem a la llar són de tres tipus: 

 

Activitats quotidianes: són les que es fan cada dia, que requereixen una regularitat 

d'horari i que emmarquen la dinàmica global diària: entrades i sortides, moments 

d'alimentació i descans, moments d'higiene i cura personal (rentar-se les mans i cara, 

mocar-se, el canvi de bolquers...), descans... 

Donem importància al caràcter educatiu que tenen aquestes activitats, vinculades a 

satisfer les necessitats bàsiques de les criatures, ja que els infants les viuen amb tota 

intensitat i en elles hi intervenen un cúmul de sensacions que permeten a la nena i al nen 

establir una sèrie de relacions i associacions que li faciliten l'adquisició dels primers 



coneixements i comprensió de situacions. La repetició, la ritualització que comporten 

aquestes activitats, la possibilitat de la relació individualitzada amb l'adult, l'exercitació de 

l'autonomia són, entre altres, alguns dels aspectes que fan, d'aquestes, unes activitats 

privilegiades per al desenvolupament de les capacitats dels infants i per l'aprenentatge. 

En les activitats quotidianes tenim presents els següents criteris metodològics: 

− Les considerem un context privilegiat d'interacció individual infant/adult i 

d'aprenentatge 

−  Atorguem sentit a l'activitat per ella mateixa, per ajudar els infants a interioritzar els 

hàbits i, més tard, a automatitzar-los  

− Adaptem la nostra intervenció a les capacitats dels infants i anem introduint petits 

reptes que permetin el progrés de tothom, de mica en mica. 

− Planifiquem el material, el temps, els recursos... a dedicar en aquestes activitats 

segons el nombre d'infants i adults. 

− Donem la oportunitat als infants, com a protagonistes, d'assumir, de mica en mica, 

el rol de l'activitat, amb l'acompanyament nostre per al què necessiti. 

 

Activitats de joc : El joc és una necessitat vital i una activitat espontània, font de plaer, 

fonamental en la vida dels més menuts i menudes. És la primera eina d'aprenentatge de 

què disposa el nen i la nena per conèixer-se a si mateix i al món que l'envolta. A través del 

joc exploren, descobreixen, exerciten les possibilitats del cos i també les de la ment. Les 

activitats lúdiques es fan cada dia a les llars, tant a les estances com a l'espai exterior, 

sense necessitat d'una regularitat horària.  

A les llars donem una importància cabdal al joc, per això fem propostes de diferents tipus: 

de falda, motrius, d'exploració, simbòlic... 

 

Jocs de falda: Els jocs de falda es fan amb una cantarella o cançó i comporten un 

contacte directe individualitzat infant/educadora. El comença l'educadora amb els més 

petits i, quan ja el coneixen, pot ser demanat pel nen o nena. 

Jocs motrius: Els jocs motrius afavoreixen les possibilitats d'experimentació de l'acció i del 

moviment dels infants, tot provocant un domini progressiu del cos. Aquestes activitats es 

fan tant a l'espai de psicomotricitat, com a dins de les classes i al pati.  

Jocs d'exploració: Els infants necessiten explorar objectes i material de tota mena i 

descobrir les diferents característiques, comportaments i possibilitats d'acció que els 

ofereixen. Proposem als infants diverses situacions per descobrir diferents textures, 

formes, pesos i colors... Amb materials d'ús quotidià, de rebuig, objectes de la natura, 

joguines, aigua, sorra, pintura, fang, farina... 



Joc simbòlic o de representació: El joc de representació és un joc espontani, intens, i de 

necessitat per als infants. A través d'ell, els infants recreen situacions quotidianes 

viscudes i les representen sols o amb els altres.  

 

Els criteris metodològics organitzatius que tenim e n compte en el joc són:  

 

− Creem les condicions favorables i organitzem els espais per facilitar el joc.  

− Seleccionem un material adaptat a les característiques dels infants que tenim i 

adient al tipus de joc que proposem en tots els espais de la llar. 

− Proposem un tipus de joc o un altre, segons les necessitats dels infants que tenim a 

l'aula. 

− Preveiem l'organització i els recursos de què disposem: espais, materials, temps, 

personal, nombre d' infants..., amb una finalitat educativa. 

− Fem diferents propostes de joc perquè els infants puguin triar; nosaltres li 

respectem. 

− Establim uns criteris comuns de pautes i límits: respectar als altres, tenir cura del 

material... 

− El joc simbòlic el distribuïm per racons, sempre a l'abast de l'infant; anem fent 

modificacions segons la demanda i necessitat que observem en el grup d'infants.  

− Presentem i tanquem verbalment les situacions de joc que proposem, tant a l'aula 

com al pati. 

− Establim un vincle individualitzat amb cada infant en els moments del joc. 

 

Activitats socioculturals:  

 

Les activitats socioculturals que fem a les llars tenen com a objectiu principal afavorir la 

integració de les criatures dins del seu entorn social i cultural. Afavorim aquesta integració 

primer de tot a l'entorn més proper (persones i llocs de la llar),  

Per tal d'arrelar les nostres criatures a l'entorn sociocultural del poble, celebrem les festes 

populars amb l'objectiu de mantenir les tradicions pròpies de la cultura catalana, però 

sense excloure altres cultures que ens poden aportar altres experiències. 

 

 

 

 

La base del nostre projecte d'escola són els gegants i  gegants de Barberà del Vallès i fan 



de fil conductor de totes les activitats de la llar.  L'objectiu principal d'aquest projecte és 

apropar la cultura popular dels geganters als infants i les famílies.  Com a tancament de 

curs celebrem la nostra Festa Major. 

 

 Totes aquestes festes marquen el pas del temps, trenquen la  rutina, suposen passar-

ho bé i es comparteixen amb les famílies (festes i tradicions populars, aniversaris...) 

 

A més a més d'aquestes activitats, més esporàdiques, de manera més freqüent els oferim 

activitats socioculturals, com les musicals i de literatura. D'aquesta manera donem a 

conèixer als nostres infants la cultura catalana, així com d’altres cultures, a través de 

cançons, danses, audicions... així com l’explicació de  petites històries, contes populars, 

llegendes, titelles, rodolins, dites... 

 

Els criteris metodològics que tenim en compte en aquestes activitats són: 

− Prioritzar les activitats socioculturals segons el grup d'infants. 

− Respectar i comprendre els valors culturals de l'entorn de cadascun dels nens i  

nenes de la llar. 

 

5. Dinàmica de grup 

 

Per tal de donar la màxima qualitat a l'atenció als infants, els criteris que seguim són els 

següents: 

- Establir un contacte individual diari amb cadascun dels infants en qualsevol activitat 

educativa que es dóna durant el dia,  per tal de crear un lligam afectiu, d'escolta, de 

diàleg, de mirada cap al propi nen o nena, sense perdre de vista el grup en conjunt. 

- Afavorir la individualitat de cada un dels infants tenint en compte a tot el grup aula, 

dedicant moments d'exclusivitat diàriament en les activitats quotidianes (entrades i 

sortides, hàbits d'higiene i cura, moments dels àpats i de descans) 

- Fer les activitats i propostes de joc, habitualment, amb tot el grup-classe, encara 

que respectant els interessos personals de cada criatura. 

- Dividir els infants d'una aula en dos petits grups, depenent de les necessitats del 

grup, del criteri de l'educadora, de l'activitat que proposem, i en funció de la 

disponibilitat de una educadora de suport.  

 

 

- Organitzem activitats compartides entre les diferents aules aprofitant els espais 



comuns com el pati, passadís, l'aula polivalent... Amb l'objectiu d'afavorir la 

interacció dels infants de diferents edats i les educadores. 

- Fem una activitat compartida entre els infants de les aules de 2 anys i els infants de 

l'aula de lactants, per potenciar la cura i el respecte cap els altres. 

 

4.4.3 Criteris d'intervenció educativa  

La finalitat de l'educació és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, 

social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on se 

sentin acollits i estimats i amb experiències d'aprenentatge.  

Per garantir que això es doni i afavorir aquest desenvolupament, les educadores han de 

tenir unes característiques humanes i professionals, de maduresa personal i de formació 

adequada. I intervenir-hi d'acord amb uns criteris pactats conjuntament. 

 

1.-Sensibilitat i formació:  

Les educadores de les llars d'infants municipals de Barberà del Vallès ens proposem ser 

cada cop més sensibles a les necessitats i interessos dels infants, així com a les 

peculiaritats de cadascú.  

 

També valorem la reflexió en equip i la formació permanent com a formes de renovació 

pedagògica, tot restant obertes a l'aprenentatge continu. Per això tenim present en la 

pràctica educativa: 

 

• Acollir els infants, conèixer-los, comprendre'ls, respectar les diferències i acceptar-

los íntegrament amb estima. 

• Fer que els infants se sentin atesos i ben acollits, que se sentin que tenen un lloc 

en el seu entorn i que hi poden confiar. 

• Garantir als infants l'estabilitat i la regularitat necessàries per al seu benestar. 

• Crear un ambient relaxat i mantenir una actitud receptiva. 

• Fer que els infants se sentin segurs a partir de les rutines, els hàbits i el 

coneixement dels límits i de les conductes que són acceptades. 

• Tenir la capacitat d'ajudar als infants a que puguin expressar i verbalitzar les seves 

emocions i els seus sentiments, donant suport perquè aprenguin a gestionar-los de 

manera positiva. 

• Aconseguir el màxim desenvolupament de les capacitats dels infants. 

 

 



• Adoptar mesures de flexibilitat que permetin adaptar-se a les necessitats dels 

infants i de les famílies. 

• Afavorir el creixement personal. 

• Facilitar el procés d'individualització de cada infant, tenint en compte que formen 

part d'un col·lectiu afavorint el procés de sociabilització. 

• Valorar els infants a partir de la confiança, donant seguretat i posant unes 

expectatives positives en cada un d'ells. 

• Entendre i conèixer el procés evolutiu dels infants, respectar els ritmes de cadascú, 

entendre i respectar les famílies i les companyes. Fer-nos entendre, acceptar-nos 

com som /com són. 

• Ser mediador en els conflictes dels infants que no puguin resoldre per ells 

mateixos. 

• Facilitar l'intercanvi entre iguals, la comunicació, l'empatia i la representació per 

construir de manera conjunta un coneixement més adaptat al context: aprendre a 

compartir amb les altres persones. Assegurar les relacions de confiança amb les 

persones adultes i amb la resta dels infants propers.  

• Estimular el progrés dels infants en la comunicació en general i en l'expressió 

corporal i oral. 

• Tenir inquietuds i compartir-les amb les companyes, buscant informació i formació, 

buscant el suport d'altres professionals. 

• Treballar totes plegades en col·laboració amb les famílies i altres professionals de 

l'educació per garantir la qualitat.  

• Donar valor a la coordinació interna i el suport entre educadores per garantir el bon 

funcionament dels diferents nivells 

 

2. Capacitat organitzativa  

A partir dels objectius que ens proposem assolir elaborem una programació consensuada 

per l’equip educatiu, per tal d'aconseguir un bon funcionament de la llar d’infants i, més 

concretament a l'aula. Aquesta programació defineix una organització i una metodologia 

determinada, tenint en compte cada situació que es viu a l'escola. Aquesta mateixa 

organització ha de permetre ser prou flexibles, estar obertes a les vivències de cada 

momenta i anar improvitzant per respondre millor a les necessitats i interessos dels 

infants.  

 

 

Organitzem les activitats respectant els ritmes de desenvolupament individual, 



d’assoliment d’hàbits i de descans de l’infant, així com les seves necessitats 

socioafectives i educatives. 

L’organització de l’espai i els materials ha de respondre a les necessitats dels infants i als 

criteris de seguretat, autonomia, intimitat, relació i activitat. Oferir uns espais estables en 

els quals els nens i les nenes puguin orientar-se i explorar autònomament, planificar 

zones on es pugui estar sol, jugar en petit grup..., són característiques organitzatives que 

faciliten la vida en col·lectivitat. Aquesta organització, que consisteix en oferir diferents 

propostes de joc simultàniament, permet a l’infant descobrir i explorar a partir de les seves 

inquietuds i en funció dels seus interessos. 

Presentem a les criatures un treball coherent i progressiu. Per això, analitzem i revisem 

periòdicament les programacions. A les llars treballem de forma global i el joc és la base 

de l'aprenentatge per tant, ajustem les programacions a unes propostes de joc estimulants 

i atractives tenint en compte el moment evolutiu del grup i de cada infant. 

Tractem d'adaptar-nos a les noves situacions o esdeveniment inesperats. La improvitsació 

és un recurs més que l'educadora ha de tenir a l'aula per poder donar resposta a les 

necessitats del moment. 

Col·laborar en la integració de l'infant a l'entorn social i físic, oferint experiències que 

afavoreixin el desenvolupament global, a partir de les emocions, els valors, els 

llenguatges... 

 

3. Les estratègies educatives 

Les educadores són el punt de referència dels infants a l'escola. Per tal de fer créixer a 

l'infant com a persona i d'assolir els objectius proposats, considerem que és important 

buscar les estratègies necessàries, que ens facilitin la nostra tasca educativa. Entenem 

com a estratègies totes aquelles actuacions que fa la mestra en funció de la situació, els 

infants, els recursos... També volem potenciar la iniciativa dels infants per tal que provin 

de resoldre els seus problemes i vagin assolint més autonomia. En aquest sentit mirem 

d'accentuar els aspectes de col·laboració. 

Per tot això tractem que les nostres actuacions tinguin present: 

• Potenciar que l'activitat de classe es desenvolupi en les millors condicions 

possibles. 

• Oferir possibilitats d'experimentar de forma lúdica 

• Tractar de manera globalitzada les activitats i els projectes per tal que tinguin 

interès i significat per als infants. 

 

 



• Respondre a les necessitats de joc: manipulatius, motrius, simbòlic,  etc.  

• Donar oportunitats en igualtat, potenciant la convivència entre persones de 

diferents sexe, capacitats i cultures. 

• Respectar els drets, els interessos i les aportacions dels infants 

• Fer que se sentin actius i iguals, i vagin desenvolupant eines i recursos per al 

coneixement. 

• Motivar i oferir estímuls per desenvolupar les capacitats intel·lectuals, motrius, 

socials i emocionals dels infants 

• Potenciar l'autonomia facilitant la participació en allò que els afecti 

• Promoure l'autoregulació, la motivació i la responsabilitat dels seus propis actes 

• Mantenir viva la curiositat per tot el que els envolta 

• Donar respostes adequades a les seves preguntes per anar construint els seus 

coneixements. 

• Proporcionar un model adient al comportament que esperem que interioritzin. 

• Adaptar-se a les necessitats i capacitats dels infants, tan individuals com 

col·lectives, per poder donar resposta i atendre les demandes dels nens i les 

nenes. 

• Ajudar a relacionar allò que sap l'infant amb allò que aprèn a través de la 

intervenció planificada i acurada dels espais i materials que posem al seu abast. 

• Sustentar l'esforç de l'infant, amb respecte, confiança i afecte 

• Assegurar la creació de vincles amb les persones adultes i els altres infants, amb 

les corresponents pautes elementals de convivència, de relació i de respecte 

• Oferir ple suport i acompanyament coherent i eficaç en el desenvolupament afectiu, 

intel·lectual i social. 

• Fomentar l'autoestima i la formació d'una imatge positiva i equilibrada d'ells 

mateixos. 

 

4. Capacitat d'observació  

Les educadores de les llars municipals de Barberà del Vallès considerem l’observació de 

l'infant, de manera global, com a recurs constant i primordial per poder detectar i donar 

resposta a les peculiaritats i avenços de cada infant, per tal de poder oferir-li tot allò que 

necessiti. També valorem l'observació de la nostra manera d'intervenir, per poder avançar 

en la nostra tasca educativa, tot buscant estratègies que ens ajudin a reflexionar sobre els 

processos i els resultats i a modificar actituds i actuacions en favor de l’aprenentatge dels 

nostres infants. 

Intentem aconseguir-ho a través de: 



• La mirada atenta a les necessitats, possibilitats i capacitats de cada infant de 

l'aula, per així poder recollir les dades i intervenir d'acord a la realitat. 

• L'escolta activa: atendre al que senten, al que diuen i al que fan, conèixer-los i 

comprendre’ls des del respecte i l’afectivitat. 

• L'equip educatiu decideix sobre els aspectes de l'observació i la documentació 

pedagògica que s'han d'incloure en la programació. Així mateix, elabora els 

diferents instruments de registre per a les observacions dels progressos de 

l'alumnat i la comunicació amb les famílies. 

• L'observació i la documentació pedagògica són les eines fonamentals per al 

seguiment del desenvolupament de l'infant. L'observació permet disposar 

d'informació sobre els comportaments i les actuacions dels infants mitjançant 

diferents registres, aquesta informació permet fer visibles els processos dels 

infants, la relació que mantenen amb les altres persones i la seva activitat. 

• La documentació de l’activitat diària a partir de fotografies que mostren 

processos d’aprenentatge, permet donar a conèixer a les famílies i altres 

professionals la tasca educativa de la llar.  

• A partir d’aquests eines (registres i fotos) podem reflexionar sobre la pròpia 

acció educativa, estimulant els canvis pertinents, observar i analitzar els 

diferents estils d’aprenentatge i la forma en què els infants construeixen 

coneixement. 

• És a partir d’aquesta observació i documentació que podrem fer un seguiment 

acurat del desenvolupament de cada infant. Aquesta valoració continuada es 

basa en un procés de comunicació i participació de tot l'equip educatiu i directiu, 

per tant serà necessari establir acords sobre què, com i quan observar i 

documentar.  

 

5. Actituds adequades   

 

Per tal de poder establir un vincle afectiu amb els infants, les mestres mantenim una 

actitud de proximitat, acolliment i donem temps i seguretat a l'infant perquè se senti 

acceptat i valorat, per tal d'agafar confiança amb ell mateix i desenvolupar-se com a 

persona. 

 

 

 

Ho fem efectiu a través d'actituds com: 



• L'acompanyament 

• L'actuació calmada i sense presses 

• La transmissió de normes i valors 

• El respecte 

• La tolerància 

• L'atenció a les diferències 

• La utilització d'un llenguatge no sexista  

• Donant i transmetent seguretat 

• Posant límits  

• Donant recursos per la resolució de conflictes 

 

4.4.4 Criteris d'atenció a la diversitat 

 

• Atenem la diversitat tot valorant i tenint en compte que cada criatura és diferent. 

Aquestes diferències venen marcades per les característiques personals de cada 

infant,  l’entorn familiar i els valors culturals. 

• Actuem en funció de les característiques físiques, psíquiques i sensorials de cada 

infant. Respectem  els valors de cada família pel que fa a les diferències per raó de 

gènere, ètniques, familiars, lingüístiques, culturals, socioeconòmiques i de 

mentalitat.   

• Tenim presents les peculiaritats de cada infant, els ritmes de desenvolupament, de 

joc, d’assoliment d’hàbits i de descans, així com les seves necessitats 

socioafectives i educatives. En aquest sentit mirem de: 

- Acollir els infants, conèixer-los, comprendre'ls, respectar les 

diferències i acceptar-los íntegrament amb estima. 

- Adoptar mesures de flexibilitat que permetin adaptar-se a les 

necessitats dels infants i de les famílies. 

- Observar i detectar dificultats individuals per actuar de manera 

personalitzada. 

- Fer que cada un dels infants se senti actiu i igual, i vagi 

desenvolupant eines i recursos per al coneixement. 

- Donar oportunitats en igualtat, potenciant la convivència entre 

persones de diferents sexe, capacitats i cultures. 

- Motivar, oferir estímuls per desenvolupar les capacitats 

intel·lectuals,  motrius, socials i emocionals de cada un dels 

infants. 



- Adaptar-nos a les necessitats i capacitats dels infants, tan 

individuals com col·lectives, per poder donar resposta i atendre les 

demandes dels  nens i les nenes. 

- Respectem el ritme de cada infant per tal d’aconseguir potenciar al 

màxim  les seves capacitats. 

 

 

4.5 CRITERIS D'AVALUACIÓ I INFORMACIÓ  

 
1. Finalitat de l'avaluació i l´informació: 

 

• Respecte a les criatures:  

- Tenir dades del procés evolutiu de les criatures a través de l´observació i la recollida de 

dades, per assegurar-nos que fan una evolució progressiva. 

- Valorar aquestes dades tant a nivell de l´evolució personal de l´infant com del seguiment 

dels objectius plantejats. 

 

• Respecte a la nostra feina:  

- Rectificar, millorar i reorganitzar les activitats i propostes de joc per millorar la nostra 

pràctica educativa i oferir a les criatures allò que realment necessiten. 

- Millorar la pràctica educativa de  l´equip docent a través de les valoracions de l'evolució 

dels infants,  així com les nostres intervencions i aconseguint  acords en funció als 

objectius que ens anem proposant. 

- Fer equip a través de les valoracions personals a nivell professional i enriquir la nostra 

tasca docent de qualitat. 

 

• Respecte a les famílies: 

Fer evident l´evolució personal i donar una informació valorativa del procés de l´infant. 

Fer esment de la intervenció educativa  que ha facilitat  i  ha afavorit aquest procés 

específic. 

 

 

 

 

 

2. Com ha de ser l'observació: 



 

L´observació consisteix en la mirada a través de la qual elaborem una recollida de dades 

sobre les accions i actituds davant uns eixos bàsics: la relació amb els infants i les 

persones adultes, la comunicació i l'expressió,  la vivència de les activitats quotidianes, el 

joc i la motricitat. 

• Ha de ser directa i diària 

• Descriptiva 

• Tant a nivell individual  com  a nivell de grup (petit o gran) 

• A l'aula, al pati, a fora de la llar en alguna sortida 

• Davant les situacions familiars que observem (a l´entrada, la recollida,...). 

 

Aquestes recollida de dades es realitza a partir de : 

 

Documentació escrita: 

• Registres individuals de cada criatura constatant els seus avenços  

• Registrar el que ens crida l'atenció i les coses curioses que es donen en el dia a 

dia. 

• Destacar en les agendes, de tant en tant, actituds individuals o de grup que 

reflecteixin la manera de fer de la criatura. 

• Registre de les entrevistes fetes amb la família al llarg del curs 

• Registre de situacions puntuals que puguin afectar el seu desenvolupament, com 

ara separacions, intervenció externa... 

Documentació gràfica 

• Les fotografies, 

• Els enregistraments 

 

Altres tipus de documentació 

• Registres per part d´altres professionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Elaboració de dades: 

 

A partir de les observacions enregistrades, les entrevistes amb les famílies, 

entrevistes amb altres serveis... podem conèixer cada infant i prendre consciencia 

més objectiva de com és el procés evolutiu de cada un, ajustant  la intervenció a 

través de: 

• La comparació de les dades recollides entre sí. 

• La confrontació dels  objectius. 

 

 

4. La finalitat  

Considerem l’observació de l'infant, de manera global, com a recurs constant i primordial 

per poder detectar i donar resposta a les peculiaritats i avenços de cada infant, per tal de 

poder oferir-li tot allò que necessiti. També valorem l'observació de la nostra manera 

d'intervenir, per poder avançar en la nostra tasca educativa, tot buscant estratègies, que 

ens ajudin a reflexionar sobre els processos i els resultats i a modificar actituds i 

actuacions en favor de l’aprenentatge dels nostres infants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

DEL CENTRE  



5.1 ORGANIGRAMA DEL CENTRE  

 

Equip directiu  

Direcció: Responsable de l'organització i funcionament del centre.És la figura 

representativa del centre en les relacions externes, tant a nivell de famílies i població com 

d'entitats, associacions, centres o serveis. 

Coordinació Pedagògica: Responsable del funcionament pedagògic del centre.  Manté la 

coordinació pedagògica amb les famílies i centres o serveis externs. 

 

Educadores  

Educadores tutores: Són les responsables de les activitats educatives, del 

desenvolupament dels infants i relació amb les famílies de la seva aula. 

Educadora tècnica: És el vincle d'unió entre tot l'equip. Dóna suport a les educadores 

tutores. 

 

Personal de suport educatiu  

Auxiliar de cuina:  Personal d'empresa externa. Responsable de rebre i servir el dinar, així 

com de l'APPCC. 

Auxiliars educatives:  Personal d'empresa externa. Donen suport a les educadores tutores 

i tècnica. 

     

5.2 PERSONAL EN PRÀCTIQUES  

 

Des de la llar d’infants La Blava pensem que hem de colaborar amb les diferents 

institucions que formen al personal que vol dedicar la seva vida professional a l’educació 

dels infants de 0-3 anys. 

 

Acollim alumnat en pràctiques de diferents institucions: 

• Estudiants de magisteri de l'UAB 

• Instituts de cicles formatius de grau superior d'educació infantil 

 

Funcions: 

• Comprometre’s de manera responsable amb el pla de pràctiques (complir amb el 

calendari i horari establert, desenvolupar les funcions i tasques acordades). 

• Respectar el funcionament del centre (horaris, espais, materials, etc) 



• Mantenir la confidencialitat sobre l’escola, els infants i les seves famílies i sobre 

qualsevol informació i documentació a la qual tingui accés 

• Participar en la dinàmica de l’aula i en les activitats diàries. 

• Observar i analitzar les metodologies i tècniques d’intervenció sobre les tasques 

habituals que desenvolupa l’equip educatiu.  

• Desenvolupar actituds i comportaments pertinents a l’exercici de la professió 

• Reflexionar, juntament amb el seu tutor/a, sobre les diferents situacions de l’aula i 

sobre les pròpies actuacions, i valorar-les. 

• Valorar l’estada de pràctiques al servei a través del document d’informe de 

valoració per part de l’alumne.  

Els objectius que ens plantegem com a escola son els següents: 

� Aconseguir que la persona que s’incorpora a l’escola se senti acollida  

� Donar a conèixer la metodologia del centre  

� Fer respectar la normativa del centre  

� Transmetre la vocació que sentim per la nostra feina, i les ganes de millorar dia a 

dia la nostra pràctica educativa . 

� Fer- les partícips de l’activitat quotidiana, i fer entendre la importància dels hàbits i 

rutines a aquestes edats, com a base del nostre PEC.  

 

5.3 ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIV A 

 

Consell escolar  

Aquest òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de les llars d'infants 

sostingudes amb fons públics, té establerta la seva regulació en el Decret 282/2006 de 4 

de juliol, que segons resolució EDU/2962/2010 de 14 de setembre passa a anomenar-se 

Consell Escolar. 

       La composició del consell escolar de la llar és la següent: 

− La direcció del centre 

− Un representant del personal d'administració i serveis 

− Un representant municipal 

− Dos representants d'educadores 

− Dos representants de pares i mares del centre 

 

 

 

Les competències i responsabilitats que corresponen al consell escolar, entre altres, són 



les següents: 

− Aprovar el PEC  del centre i les revisions 

− Aprovar el Pla Anual de Centre de cada curs  

− Aprovar la Memòria del curs anterior 

− Aprovar el Pla d'Emergència del centre. 

− Vetllar per la correcta actuació del centre en el procés de preinscripció i 

matriculació. 

− Promoure la bona relació i establir vincles en les relacions amb els pares i 

mares 

− Vetllar pel bon funcionament de la llar en general 

− Qualsevol altre funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Òrgans de gestió comunitària  

Les llars participen juntament amb altres membres de la comunitat educativa en: 

     Consell Escolar Municipal d'Educació: 

◦ Comissió de Primera Infància 

◦ Comissió de Planificació de places escolars 

 

• Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 

◦ Comissió de Garantia d'admissió d'alumnat 

◦ Centre de recursos pedagògics de zona 

 

5.4 PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS  

 

 L'Ajuntament contracta els serveis d'una empresa que porta a terme el pla de prevenció 

de riscos i de prevenció de la salut.  

 

5.5 PLA D'EMERGÈNCIA  

 

La llar disposa d'un pla d'autoprotecció del centre, amb tota la informació necessària per 

poder actuar de manera organitzada en cas que es donés alguna situació específica 

considerada de risc. 

Annexe 3: Plànol Pla d'Autoprotecció del Centre 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REFERÈNCIA NORMATIVA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa General 



• Ley Orgánica de Educación, LOE, 2/2006 del 3 de Mayo  

•  Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació de Catalunya (LEC) 

•  Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

•  Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de 

l’educació infantil. 

•  Decret 282/2006, de 4 de juliol pel qual es regulen el primer cicle de l’educació 

infantil i els requisits dels centres. 

•  Decret 75/2007 pel qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat als 

centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 

•  Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística 

Normativa vigent en coeducació  

• Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere 

• Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes 

• Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

 

Normativa específica Llars d’infants públiques muni cipals Barberà del Vallès  

• Anualment s'aprova el programa municipal d'educació i el programa municipal de 

primera infància. 

• Projecte d'inici d'organització i de funcionament de cada llar d'infants : Aprovats per 

Decret d’Alcaldia 

· D.A. Núm  1/10.01.2005/ La Rondalla 

· D.A. Núm   223/23.01.2006/ La Rodona 

· D.A n úm   222/23.01.2006/ La Xerinola 

· D.A. núm   127/ 29.01.2009/ El Bosquet 

· D.A. Núm  280/ 23.02.2009/ La Blava 

· D. A. núm 281/ 23.02.2009/ La Baldufa 

• PEC . Projecte Educatiu del Centre. 

• Pla d’Autoprotecció del centre 

• Memòria Anual  

• Pla General Anual  

Normativa mesures d'autoprotecció  

. Decret 30/2015 de 3de març  

Normativa Ajuntament 

• Conveni vigent del col·lectiu de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. AVALUACIÓ DEL DOCUMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaluació del projecte en sí mateix. 

 

Criteris per plantejar la pròpia revisió: 

Cada decisió documentada i justificada al PEC es valora en el dia a dia a través de les 

diferents experiències que vivim. 

 

Intercanviem les nostres impressions a les diferents reunions tant de nivell com de   

claustre amb tot l’equip, per tal de comprovar si és viable allò que s’ha consensuat a nivell 

teòric en aquest document. Davant d’alguna dificultat ens plantegem la seva revisió i si cal 

fer modificacions per tal de millorar la qualitat de la nostra actuació a llar. 

D’altra banda, gràcies a la formació permanent que realitza tot l’equip al llarg del curs ens 

permet ampliar els nostres coneixements i replantejar-nos diferents maneres de fer per tal 

de garantir un  bon funcionament i aspectes de millora.  

 

L'aprovació d'aquest document es realitzarà a través del Consell escolar de la llar . 

 

Totes les modificacions posteriors seran aprovades pel mateix Consell Escolar de Centre. 
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