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Aviat arribaran les vacances. Per pares i 
mars, docents i també pels infants és ne-
cessari trencar la rutina de tot el curs i en-

dinsar-nos en noves aventures: el relax, el descans, 
no tenir pressa, les trobades i retrobades amb els 
amics i amigues,  amb la gent que ens estimem... 
és el temps perfecte per compartir el joc amb els 
infants, per llegir breus contes, per anar a la platja 
i mil coses més.
Per això hem preparat un número d’estiu i de co-
miat. Dedicat a recordar les festes de final de curs 
que han tingut lloc a totes les llars d’infants. També 
s’inclou un article  per llegir amb més calma i que 
pot convidar-nos a la reflexió. Esperem que sigui 
del vostre interès.

Caldrà que l’estiu ens permeti agafar forces perquè 
al mes de setembre totes les famílies us retrobeu 
amb el que al menys durant un cus ha estat la vos-
tra llar i la del vostre fill o filla. També al setembre 
haurem de donar la benvinguda a aquelles que 
s’incorporen de nou a alguna llar d’infants i que 
seran moltes.
El final de curs també és temps d’acomiadaments: 
d’aquells infants que tot just al setembre 
s’incorporaran a “l’escola dels grans”. Molta sort 
en aquesta nova aventura!. 
A tots i totes BON ESTIU!

Joan Sanahujes Rull
Conseller delegat d’Ensenyament
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Ha de tenir un caire de  comiat... fins el proper curs!!

Hem arribat al número tres de
la Veu del Xumet!



LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
SANT SALVADOR
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LES FESTES DE FINAL DE CURS
A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

La Llar d’Infants Municipal El Miracle va celebrar la 
seva festa de fi de curs el divendres 11 de juny. Va 
ser un dia molt emotiu tant pels pares i infants com per 

les educadores. La festa es va fer per la tarda a l’ampli i 
fresc pati amb el que compta la llar. Va consistir en una 
càlida benvinguda per part de tot l’equip d’educadores, la 
presentació-desfilada de cada grup d’infants amb la seva 
tutora que va fer aparèixer un gran somriure de satisfacció 
a tots els pares, familiars i amics presents, després vam fer 
la representació conjunta d’una cançó, el lliurament d’orles 
i altre material i finalment tothom va poder assaborir una 
dolça coca amb xocolata  per acomiadar la festa. 

La nostra festa ve tenir lloc divendres 30 de 
juny. No cabíem a la biblioteca del cole!!! 
érem més de cent persones: pares, mares, avis i 

avies, germans i germanes, tiets i tietes....
Els pares i les mares es van emocionar amb el vídeo 
que vam passar i la carta d’acomiadament que ja tradi-
cionalment reben els infants que acaben la seva estada a 
la llar d’infants per anar el proper curs al “cole dels grans”.
Va esser molt emocionant per a tothom.... a les docents 
encara ens queda un nus a l’estomac.... 

Les fotos són d’algunes activitats del curs. Les de 
la festa de final de curs, les tenim com un bon re-
cord al nostre cor!!

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL MIRACLE



LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
CÈSAR AUGUST
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La nostra festa de final de 
curs va comptar amb la 
participació de les famí-

lies i com tota bona festa va 
acabar amb un bon àpat. El 
berenar va esser complert ja 
que  una de les mares va ela-
borar pastis amb el nom dels 
diferents grups de la llar d’infants.

Bon profit i bones vacances!

El dia 30 de juny la Llar d’Infants  Municipal Cesar 
August  va celebrar la festa de final de curs. Es va ini-
ciar amb un acte de benvinguda i  agraïment per part 

de l’equip educatiu, a les autoritats convidades,als nens, 
nenes, pares,  avis, tiets,amics.....
Seguidament es va fer entrega als més petits d’una foto i als 
més grans d’una orla i un petit obsequi . A continuació va-
rem gaudir de l’actuació infantil de MAIKA FADES i la festa 
es va finalitzar amb un berenar per a tots els assistents.

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
SANT PERE I SANT PAU

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL L’ARRABASSADA
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LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LA TARONJA

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL NINOT

Pinzellades

Ala llar d’infants La Taronja la festa de final de 
curs va esser “la festa de l’aigua”. Llàstima 
que el temps no ens va acompanyar massa, 

però els infants van entrar en calor molt aviat cantant 
i ballant amb el nostre animador!!

Diumenge 30 de maig va tenir lloc a l’Auditori de 
Caixa Tarragona el concert de cloenda de les Pin-
zellades Menudes.

L’acte va comptar amb la participació de les llars d’infants 
municipals: El Ninot, La Taronja, Sant Pere i Sant Pau, 
Sant Salvador i Cèsar August

Aquesta activitat s’emmarca dins del projecte 
de sensibilització musical “Picantarols”, iniciat 
el curs 2006 – 2007 i que es desenvolupa a les 
llars d’infants municipals.
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LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL EL SERRALLO

La tarda del 22 de juny vam sortir de la llar tots junts, 
els infants i les educadores, cap el saló d’actes del 
centre cívic.

Allí vam pujar a l’escenari i vam començar a cantar 
cançons.

Els papes, les mames, àvies....ens miraven i escoltaven des 
de baix.

Va ser molt divertit!
Quan vam acabar de cantar vam veure unes fotos grans 
dels nens i les nenes que se’n van de la llar cap a l’escola, 
amb una música bonica. Tot molt emocionant!

La festa de final de curs de la llar 
d’infants El Serrallo es va celebrar al 
pati de la llar el dia 18 de juny a les 

18h. La temàtica era sobre cultures del 
món. Cada classe feia un ball relacionat 
amb una cultura. Peixets (un a dos anys) 
eren la cultura Xina, Crancs (dos a tres anys) 
eren la cultura dels Indis americans, i Dofins 
(dos a tres anys) eren la cultura hawaiana.
Després dels balls, vam fer l’entrega d’orles, àlbums 
i birrets, i com a colofó vàrem fer un berenar tot ame-
nitzat amb música animada.
Els pares van quedar molt contents i tothom ens va 
agrair la feina feta.

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
BONAVISTA
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Les llars d’infants municipals disposen del servei d’un equip psicopedagògic  municipal que 
dona suport a les famílies, els infants i els equips docents de les llars.

En el transcurs del desenvolupament ens servim de 
l’aprenentatge dels hàbits per facilitar el procés 
d’autonomia del petit. 

Un dels elements claus de l’aprenentatge d’hàbits és encer-
tar el moment més propici per iniciar la seva adquisició, ja 
que d’això depèn que l’infant participi activament i amb 
gust en aquest aprenentatge. La pregunta sobre quan co-
mençar a treballar els hàbits es pot respondre de forma 
molt simple: quan l’infant pugui fer aquest aprenentatge i 
quan estigui motivat per fer-lo. Allò que la criatura pot fer 
per aprendre depèn del nivell de desenvolupament assolit 
i dels coneixements previs. El moment adient per iniciar la 
formació d’hàbits ve marcat, doncs, per un factor evolutiu, 
un factor d’aprenentatge i un factor emocional. 

Un dels últims hàbits a adquirir dins de la llar 
d’infants és el del control d’esfínters. Però alerta: 
cal saber si el nen/a està preparat. Si es fa abans 
de temps, pot abocar al fracàs i en conseqüència 
el deteriorament de la relació nen/a – adult
(problemes de salut, restrenyiments, sentiment de culpa, 
amagar-se si s’ha embrutat, entre altres.). 

Al voltant dels tres anys, la majoria de nens/es estan 
preparats per assolir aquest hàbit. Seria òptim que la 
persona que l’ha cuidat sigui la mateixa que li demana 
aquest control, perquè sabrà què li pot demanar i com li 
pot compensar. 

D’aquí la importància d’arribar a un acord entre família i 
educadors i educadores, per tal de tenir un projecte comú. 

No s’ha d’exigir més enllà de les possibilitats de l’infant. En 
una relació respectuosa, el nen o nena progressa i tolera 
les pautes dels adults. S’ha d’evitar expressions com “molt 
malament”, “ara et neteges tu sol”, etc.

Cal mantenir un clima de paciència i tranquil·litat, i dife-
renciar la pròpia ràbia i frustració com adults cuidadors, 
de les dificultats de l’infant per assolir el control d’esfínters. 

Aviat comprovarem la satisfacció que experimenta la cria-
tura per l’expulsió i la retenció, el control i esperar, fent-lo 
apropar a ser més grans. 

El valor psicològic d’aquesta adquisició és molt gran, ofe-
reix les seves deposicions com un “regal preciós” a les per-
sones que estima. 

Si l’adult renya i castiga perquè no aconsegueix controlar, 
el seu esfínter es converteix en quelcom dolent, amenaça-
dor, que porta problemes i que fa que els grans s’enfadin. 

En resum, deixar d’embrutar-se és un èxit, un final d’etapa. 
Tanmateix, per l’infant també és una pèrdua, ja que vol 
dir créixer i deixar de ser un nadó. “No em puc embrutar, 
però puc jugar a coses que embruten.”. Recordeu, ara és 
el moment d’oferir als nostres herois plastilina, pintura de 
dits, farinetes, la sorra de la platja, etc. per a que puguin 
gaudir i embrutar-se i alhora recordar sensacions de quan 
eren nadons. 

EQUIP  PSICOPEdAGÒGIC  MUNICICIPAL

És l’estiu bon temps per parlar de bolquers? 
ADÉU BOLQUERS!
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Opinions de les famílies

També l’estiu és moment de fer balanç.. esperem la 
participació a “La Veu del Xumet” de les famílies, les 
docents, els membres del Consell de Participació, etc

El passat mes de setembre es va inaugurar la 
Llar d’infants Cèsar August de Tarragona. Al 
principi va ser novetat tant pels nens que co-
mençaven la seva escolarització en un centre 
nou, com pel mateix equip docent.

Poc a poc i amb la feina diària de tot l’equip 
l’escola ha anat tirant endavant, amb projectes 
nous fruit de l’interès i de la il·lusió de la gent 
que hi treballa. Això no hagués estat possible 
sense la implicació personal de l’anterior direc-
ció, ni sense la implicació de l’actual direcció i 
de tot l’equip.

Ara ens acostem a l’estiu i s’atansa el final de 
curs. Actualment el clima de l’escola és molt bo 
i els nens que hi van se’ls veu contents i total-
ment adaptats. La nostra filla arriba a l’escola 
alegre, s’hi queda contenta, i a la seva manera 
ens fa saber que ha estat be i que s’estima a 
tothom de  l’escola. Això és el que necessitem 
els pares per a saber que una llar funciona.

Sabem que tirar endavant un projecte com 
aquest i el contacte diari amb les relacions per-
sonals no sempre és una tasca fàcil, però pen-
sem que en aquest  cas s’ha aconseguit.

Amb aquestes ratlles volem AGRAÏR a tot el 
personal del centre (direcció antiga i actual, 
personal docent, personal de suport, personal 
auxiliar, cuinera, dones de la neteja, etc) tot 
l’esforç i dedicació que han i estant realitzant 
perquè els nostres infants gaudeixin d’un espai 
de benestar i aprenentatge, alhora que  els en-
coratgem a seguir en la línea proposada que 
de ben segur gaudiran del nostre suport.

Tarragona, 4 de maig de 2010

Francesc Bové i Maria Eugenia Buil

Durant el curs escolar 2007-2008 un grup de mares de 
l’Escola Bressol EL Ninot vam començar a treballar des 
de el Consell de Participació per fer activitats pels nens/
es de la llar.

Durant aquest any vam organitzar una representació per  
Sant Jordi d’un conte , En Patufet, a càrrec de mares del cen-
tre. També vam realitzar un intercanvi cultural amb cançons 
d’altres països  que ens van ensenyar  unes mares de Nigeria. 

Arrel d’això va sorgir  la idea  d’organitzar  la festa de fi 
de curs.

Ens vam trobar que necessitàvem un suport econòmic per tal 
de fer front a les despeses que això suposava. Vam dema-
nar subvencions a diferents empreses de la zona. Vam tenir 
bona acollida però molt d’ells posaven com a condició que 
ens formalitzéssim com a AMPA.

A partir d’aquí i gràcies a l’ajut del PIC (Pla Integral de 
Campclar), en concret a la Maria Miró, vam constituir l’ 
AMPA de l’escola amb els estatuts corresponents.

Des d’aquest curs  funcionem com a AMPA de les Escoles 
Bressol EL Ninot i La Taronja. Continuem realitzant activitats 
en el centre o col·laborem amb els mateix en la celebració 
de les festes senyalades.

Actualment tenim projectat organitzar un dinar de germanor 
i una sortida  amb pares i nens.

Ens reunim un cop al mes per intercanviar idees i tractar els 
temes que puguin sorgir. Com a AMPA  estem obertes a tos 
els pares que vulguin col·laborar.

Aquesta AMPA  va sorgir amb molta il·lusió   per part de dues 
mares,  juntament amb l’ajut de l’anterior directora i de l’actual,  
i de professores de la llar. Ens agradaria que tingues una con-
tinuïtat en el futur per part de les noves famílies d’anys propers.

Cristina Berrio i Lupe Segovia
Sòcies fundadores AMPA EBM El Ninot i La Taronja 



Envieu els vostres suggeriments sobre el procés de modernització administrativa a l’adreça de correu electrònic: 
imet@tarragona.cat o a l’Institut Municipal d’Educació
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L’AGENdA

Aquests tallers ofereixen recursos i donen suport als 
pares i les mares per tal  que la criança dels seus 

fills i filles sigui gratificant, harmoniosa i de qualitat. Són 
també un espai de trobada i de reflexió entre famílies on 
comparteixen aspectes rellevants del desenvolupament 
del seus fills i filles.

 ASIStENCIA A LES XERRAdES: 
Les famílies amb infants menors de tres anys poden 
assistir a totes les que siguin del seu interès i en qualsevol 
dels centres que es programen. SON TOTALMENT 
GRATUITES. La durada és d’aproximadament dues hores.

 MAtERIAL fORMAtIU: 
Per completar el cicle de xerrades, la Secretaria de 
Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania te a disposició 
dels pares i mares dues guies en format PDF que sintetit-
zen alguns temes importants  d’aquesta etapa evolutiva 
de l’infant. 
Les podeu descarregar des de la web del Departament 
d’Acció Social i ciutadania:

http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/

El lloc i els temes tractats els trobareu a continuació: 

 dAtES HORARI tALLER LLOC AdREÇA

 28/9/10 15:15 6. taller de massatge infantil LL. I. BONAVISTA C/ Vint-i-u, s/n - Bonavista - 977 545 274
      
 6/10/10 15:15 5. Rutines, hàbits i normes LL. I. EL NINOT C/ Riu Onyar, s/n - Campclar - 977 550 230
      
 14/1010 17:30 5. Rutines, hàbits i normes MARE DE DEU DEL CARME C/ Estanislau Figueres, 31 - 977 220 105
      
 18/10/10 19:00 1. Una personeta més a la famíla LL. I. EL SERALLO Pg. Xavier Montsalvatge, 2 A - 977 248 592
      
 18/10/10 15:15 2. Interacció i comunicació en els tres  

LL. I. BONAVISTA C/ Vint-i-u, s/n - Bonavista - 977 545 274        primers anys de vida dels nostres fills i filles   
 
18/10/10  18:00 5. Rutines, hàbits i normes LL. I. EL MIRACLE Pl. Cardenal Arce Ochotorena, s/n - 977 249722
      
18/1010  15:15 5. Rutines, hàbits i normes LL. I. SANT SALVADOR Av. Sant Salvador, 13- Sant Salvador - 977 293 045
      
 21/10/10 15:30 6. taller de massatge infantil LL. I. LA BALDUFA Crta. València, s/n, Urb. El Pilar - 977 54 06 09
      
 26/10/10 15:15 2. Interacció i comunicació en els tres  

LL. I. ST. PERE I ST. PAU Rambla Sant Pere i Sant Pau, s/n - 977 204 543         primers anys de vida dels nostres fills i filles   

 04/11/10 17:30 2. Interacció i comunicació en els tres primers  
MARE DE DEU DEL CARME C/ Estanislau Figueres, 31 - 977 220 105       anys de vida dels nostres fills i filles   

 08/11/10 15:15 5. Rutines, hàbits i normes LL. I. BONAVISTA C/ Vint-i-u, s/n - Bonavista - 977 545 274
      
 08/11/10 19:00 5. Rutines, hàbits i normes LL. I. EL SERALLO Pg. Xavier Montsalvatge, 2 A - 977 248 592
      
 09/11/10 15:15 5. Rutines, hàbits i normes LL. I. ST. PERE I ST. PAU Rambla Sant Pere i Sant Pau, s/n - 977 204 543 
    
 09/11/10 15:15 6. taller de massatge infantil LL. I. L’ARABASSADA C/ Internet, s/n - 977 258 009 
     
10/11/10  15:15 2. Interacció i comunicació en els tres primers 

LL. I. EL NINOT C/ Riu Onyar, s/n - Campclar - 977 550 230       anys de vida dels nostres fills i filles  

16/11/10  15:15 6. taller de massatge infantil LL. I. ST. PERE I ST. PAU Rambla Sant Pere i Sant Pau, s/n - 977 204 543
     
24/11/10  15:30 5. Rutines, hàbits i normes LL. I. LA BALDUFA Crta. València, s/n, Urb. El Pilar - 977 54 06 09

Programa “CRÉIXER AMB TU” 2010

 L’IMEt (institut municipal d’educació) edita la publicació e-Educació. 
  la podeu consultar i fer la subscripció a l’adreça: http://imet.tarragona.cat

 Si desitgeu rebre La Veu del Xumet per correu electrònic, envieu un missatge 
  amb la vostra adreça electrònica a: ebressol@tarragona.cat

 Números anteriors de La Veu del Xumet: http://imet.tarragona.cat

Esperem les opinions, comentaris, 
aportacions i suggeriments de les 
famílies a 

ebressol@tarragona.cat


