Llim El Serrallo

PEC

Projecte Educatiu de Centre

Qui som?
• La llar d’infants el Serrallo és de titularitat municipal de l’Ajuntament de Tarragona des
de 2017.

• Situada el barri del Serrallo, barri de pescadors emblemàtic de Tarragona.
• El Projecte Educatiu de la Llar d’Infants Municipal El Serrallo té com a finalitat afavorir la

coherència i la continuïtat de l’acció docent i educativa i plasmar d’una manera clara la línia
pedagògica del centre després d’haver analitzat la pròpia identitat interna i el context socioeconòmic i cultural.

• Per al nostre equip, és un projecte que avança al ritme dels infants, al nostre ritme i al propi dels

esdeveniments socials i culturals, amb el convenciment de la necessitat d’una gran receptivitat per
incorporar els canvis que la realitat demani.

contacte
Denominació: Llar d’infants Municipal El Serrallo
Adreça: Passatge Xavier de Monsalvatge s/n
43004 Tarragona
Telèfon: 977 24 85 92
Titularitat: Ajuntament de Tarragona
Correu electrònic: e3010256@xtec.cat

La llar d’infants el Serrallo aquest curs està composta per tres aules de:

aula de P1

aula de P2

aula de P2

PEIXETS

CRANCS

DOFINS

13 infants

20 infants

20 infants

marc legal
•
•
•
•
•
•
•
•

LEC (Llei catalana d'educació), 12/2009, de 10 de juliol
DECRET 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de l'educació infantil.
DECRET 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l'educació
infantil.
DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius.
Llei 5/2004, de 9 /7/2006, del Parlament de Catalunya, de creació de llars d’infants de qualitat.
Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema
educatiu inclusiu.
Resolució de 20 de juny de 2019, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió
dels centres per al curs 2019-20.
A més, haurem de tenir en compte les competències que té l’ Ajuntament de Tarragona pel que fa
al reglament general del servei públic municipal de les llars d’infants i a les quotes i consideracions
generals i específiques

instal·lacions del centre
• Un vestíbul d’entrada que s’utilitza com espai
d’usos múltiples i que dóna accés al centre.

• Dos aules de P2 amb zona de canviador i
amb accés de sortida al pati

• Una aula de P1 amb zona de canviador i
zona de dormitori al seu interior

• Un ampli passadís que s’utilitza com a espai
d’ús múltiple.

• Un aula per ús de menjador.
• Despatx de direcció
• Una cuina office.
• Un bany per a les famílies.
• Una zona d’ús exclusiu al personal del centre
amb dutxa i bany.

• Un pati amb diferents espais.

• Una sala de mestres-magatzem per guardar
el material.

personal del centre
• Equip educatiu:

• Professionals externs

• Directora

• Mestra música

• 2 educadores de suport

• Equip psicopedagògic

• 3 tutores
• 1 suport per desdoblaments

• Altre personal
• Netejadora
• Auxiliar de cuina

objectius
• 1. L’objectiu fonamental és atendre les necessitats bàsiques dels infants (afectives, emocionals, alimentació, higiene i
descans).

•
•
•
•
•

2. Treballar per un desenvolupament global de totes les capacitats dels nens i les nenes.
3. Respectar les característiques individuals, atesa la diversitat dels infants.
4. Facilitar totes aquelles situacions educatives que ajudin a l’adquisició progressiva de l’autonomia personal.
5. Promoure la màxima cooperació família-escola per tal d’aconseguir un clima òptim per a tothom.
6. Sensibilitzar els infants en el coneixement del seu entorn més proper per tal d’ampliar la descoberta social, cultural i
natural.

• 7. Dur a terme un procés continu de reflexió al voltant de la tasca educativa i un ajustament de les observacions i la
documentació pedagògica.

• 8. Millorar la formació individual i col·lectiva mitjançant el treball en equip.
• 9. Mantenir un nivell de formació permanent que garanteixi un servei de qualitat, innovador i que respongui a les necessitats
reals de totes les parts implicades.

trets d’identitat
•
•
•
•
•
•

Aconfessionalitat

• Valors:

Pluralisme ideològic i valors democràtics

• Respecte i tolerancia

Català lengua vehicular

• Autonomia

Coeducació
Inclusió
Medi ambient

• Socialització
• Col·laboració
• Crativitat

linia pedagógica
• Educació dels infants des d’una vessant globalitzadora. Entendre a l’infant com “un tot”
• Infant protagonista del seu aprenentatge mitjançant la manipulació i interacción amb el
•

•
•
•
•

context i amb materials rics de tot tipus
Com a prioritat atendre les necessitats de l’infant a tots els nivells: afectiu, social,
alimentación, descans, motriu i de llenguatge.
Educació emocional com aspecte fundamental
Respecte cap als diferents ritmes de l’infant.
Metodologia donant prioritat al JOC coma eina d’aprenentatge principal.
Prioritat al petit grup (desdoblaments9 per donar una major atenció a l’infant.

rol educadora
• L’ observació activa com a principal eina per donar resposta a les necessitats
de l’infant.

• Acompanyar en tot momento amb la presencia i el respecte i llibertat de
moviments.

• Lligam de connexió i interacció entre la llar i la familia.
• Crear situacions, cuidar el material i l’espai tot afavorint un clima segur, càlid i
motivador.

projectes de centre
•
•
•
•
•
•

Reciclem
Una llar de conte
Racó de lectura compartida
Tots a taula!
L’ hort
El nostre barri

comunitat educativa
• Lligam estret amb l’escola El Serrallo on compartim activitats conjuntes
com els padrins de lectura (de 5è a P2), Sant Jordi, l’aula de psicomotricitat,
etc.

• Sortides aprop del barri: al museu del port, la platja i la Casa de la Festa
• Consell escolar i AFA
• Relació i reunions periòdiques amb la resta de les llars d’infants de Tarragona
Municipals i amb l’IMET.

Llar d’infants municipal El Serrallo

