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Adaptació a les Llars d´infants públiques municipals Rodona i El Bosquet 
 

1. Què vol dir l´adaptació? 
 

L'adaptació a les Llars d'infants fa referència al 
període que destinem perquè els infants es 
familiaritzin d'una forma tranquil.la i relaxada amb 
els espais, els adults i a la dinàmica de la llar. 

Aquesta adaptació en termes generals ocupa tot el 
primer trimestre, que és quan tècnicament podem 
dir que l'infant ha passat per aquest procés i ja ha 
construït i ja ha situat en el seu món la imatge de 
la llar. 

Aquesta adaptació a un nou ambient requereix de 
temps i tot i que sovint és complicat a nivell 
organitzatiu per les famílies, pedagògicament és 
absolutament imprescindible invertir-lo per 
assegurar una entrada gradual i de qualitat a la 
llar. 

A la Llar seguim el que marca el nostre projecte 
educatiu, i s'inverteix la primera quinzena del curs 
en fer possible aquesta entrada gradual. 

Aquest curs ens hem d´adaptar a les 
mesures de prevenció sanitàries d´higiene 
per la situació del covid19. 

 

Objectius de l'adaptació: 

• Familiaritzar-se amb l'espai, adults i grup 
d'iguals nous 

• Desangoixar a l'infant a través del vincle 
afectiu. 

• Establir espais de comunicació 
individualment amb cada infant 

• Afavorir comunicació amb les famílies 

• Mantenir clima relaxat i calmat a l'aula  

• Prevenir situacions de conflicte entre els 
infants 

• Cohesionar grup-classe 

 



      *Degut a les mesures de prevenció del COVID-19, el procés 
d´adaptació ho podrà fer només un familiar. 
 
(A l´hora d´entrada és famílies s´hauran de descalçar) 

 
2. Horaris del periòde d´adaptació (setembre 2020) 

 
HORARI D'ADAPTACIÓ  GRUP: B 
 

DIES GRUPS HORES ACOMPANYAMENT 

Dilluns 14 

 

Grup B ...de 10:45 a 11:45 Acompanyament tota 
l´estona 

Dimarts 15 

 

Grup B ...de 10:45 a 11:45 Acompanyament tota 
l´estona 

Dimecres 16 Grups B  

 

...de 10:45 a 11:45 Acompanyament tota 30 
minuts aproximadament 

Dijous 17 Grups B 

 

...de 10:45 a 11:45 Acompanyament de 30 
minuts aproximadament 

Divendres18 Grups B 

 

.....de 10:45 a 11:45 Acompanyament de 15 
minuts aproximadament 

A partir d´aquest dimarts 22 l´entrada serà de 9 a 9:30h del matí de manera esglaonada 

(Podran entrar a la llar un màxim de 4 famílies) 

CAP DE SETMANA 

Dilluns 21 Grups B 

 

....de 10:45 a 11:45 

Acompanyament de 15 
minuts 

Dimarts 22 Grups A i B  

 

.....de 9-9:30 a 10:00 

Dimecres 23 Grups A i B 

 

....de 9-9:30  a 10:30 

Dijous 24 Grups A i B 

 

.....de 9-9:30 a 11 

Divendres 25 Grups A i B  

 

.....de 9-9:30  a 11:45 

 

 
 

 
* A partir del dia 28 de setembre l´infant podrà utilitzar el servei d´acollida, però 
prèviament cal parlar-ho amb  les educadores. 
 
 



 
 


