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Cada nova revista és un repte i una 
alegria. És fa possible gràcies 
a l’esforç, dedicació i motivació 

de tots els equips educatius de les llars 
d’infants. Tothom posa el millor per oferir-
ho a totes les famílies i als lectors i lecto-
res de La Veu del Xumet.
Volem fer esment del gran nombre de can-
vis que hem afrontat. El primer és el nou 
curs. Tot i que ara ja ens resulta a tots molt 
llunyà, hem d’aprofitar aquestes línies per 
donar la benvinguda a totes les famílies 
els fills i filles de les quals inicien la seva 
escolarització a les llars d’infants munici-
pals. Aquest nou curs també ha portat al-
tres canvis en les gestions d’algunes de les 
llars d’infants municipals. Hem d’agrair 
a les empreses que fins ara gestionaven 
les llars la tasca feta, i fer confiança en 
aquesta nova etapa.
Tampoc l’IMET ha estat aliè als canvis: 

EL NÚMERO 10!
des del passat mes d’octubre la nostra 
consellera és la Sra. Carme Crespo Bláz-
quez. Vagi l’agraïment pel seu suport al 
Sr. Joan Sanahujes, que fins ara ha estat 
al capdavant de la conselleria.
Trobareu nous projectes que s’engeguen 
tot just ara, i també la presència d’una llar 
convidada: la llar d’infants del Col·legi 
del Carme, que ens fa arribar les seves 
propostes. Juntament amb aquestes nove-
tats, la festa tradicional de la castanyada 
continua omplint patis, aules i tots els es-
pais de la llar de castanyes, castanyeres, 
fulles, panellets i, en definitiva, de tardor.
Tot i que poden semblar molts canvis hi 
ha coses que romanen inalterables: una 
d’elles és el projecte municipal de les llars 
d’infants que, tal com fins ara, continuarà 
aquest curs essent el suport i punt de par-
tida de totes les actuacions de les llars 
d’infants municipals.
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LA NOSTRA LLAR CREIX 
Llar d’infants Les Carmelites

Des del passat mes de setembre, la llar de Les Carmelites, ha iniciat el 
nou curs escolar amb un nou nivell: Els alumnes de la llar d’un any: els 
grups de les maduixes i les mandarines. 

Multitud d’experiències, d’adquisició d’hàbits, d’aprenentatges.... i 
de sorpreses, com la darrera visita de la Castanyera a l’escola o fent 
de cuiners amb l’elaboració dels panellets... 

A portes de Nadal, estem a l’espera del Tió, del Pare Noel i dels 
Patges Reials. 

El nou projecte gira entorn al que representa la jogui-
na que no és altra que el gust d’aprendre jugant des 
d’una vessant d’un aprenentatge significatiu, funcio-

nal, motivacional i proper als infants, que impliqui un apre-
nentatge per la vida i la vida del dia a dia per aprendre a 
partir de les diferents situacions, jocs i circumstàncies quoti-

PROJECTE EDUCATIU NIVORI (Nina Ivori)

dianes que s’originen a l’escola i fora d’ella. Amb NIVORI 
és defineix un projecte d’avantguarda, articulat i coherent 
amb el projecte educatiu de l’etapa que va des del el tre-
ball per projectes, racons, ús de les tic integrades a l’aula , 
l’anglès en diferents àrees curriculars, programes ecològics, 
atenció a les intel·ligències múltiples i l’atenció primerenca...
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EL MOVIMENT LLIURE
Llar d’infants Municipal de Bonavista

EL BLOC 
Llar d’infants Municipal El Miracle

Ala llar d’infants de Bonavista li donem molta impor-
tància a tot el que engloba el moviment corporal del 
nadó.

L’autonomia motriu és una de les bases essencials perquè 
el lactant es comenci a desenvolupar tant motriument, com 
també cognitiu i socialment.
Aquesta forma de fer sorgeix de les idees de Emmi Pikler, 

- “He trobat que és una excel·lent iniciativa, per 
apropar molt més les famílies a l’escola bressol. És 
molt bonic veure les activitats que fan els nostres 
fills a l’escola i poder-les veure a través del bloc. “ 
Josep Lluis, pare de la Clara.

- “El bloc de l’escola és, per nosaltres, com una fines-
tra oberta al dia a dia a la Llar del nostre fill: podem 
veure algunes de les activitats que hi fa i com hi 
participa. Ens fa sentir més propera l’Escola i ens 
ofereix una estona de conversa molt maca quan 
mirem les fotos del bloc junts i ens explica què hi 
feia allà.” Enric i Laia, pares del Jan Casasayas.

- “El bloc és el reflex de l’excel·lent treball que esteu 
realitzant tot l’equip de la Llar d’Infants el Miracle. 
Una manera de fer-nos més partícips als pares del 
dia a dia dels nostres fills i poder així entendre 
millor la vostra labor pedagògica. Una proposta 
molt encertada i interessant.” 

   Gemma, mare del Bernat .
- “És reconfortant veure les fotos dels nostres fills 

penjades al bloc ja que per molt que ens expliqueu 
les activitats que fan, veure’ls “en plena acció” ens 

Aquest curs, des de la Llar d’Infants El Miracle hem posat en marxa un bloc educatiu amb la 
finalitat que esdevingui una eina més de comunicació família-escola i que faciliti d’alguna 
manera l’espai intercomunicatiu amb les famílies en relació a l’educació dels seus fills/es.

apropa al seu dia a dia i ens fa escapar un somriu-
re de satisfacció i agraïment perquè els nostres 
fills estiguin aprenent i sobretot...siguin feliços!!”.  
Idoia, mare de l’Iñaki.

- “Una bonica manera de no perdre’ns res del que 
succeeix a la Llar d’infants i a la vegada veure dia 
a dia com aprenen i gaudeixen els nostres fills” 
Berta, mare de la Paula.

- “Nosaltres pensem que el bloc és un mitjà de co-
municació directe per a les famílies. No només per 
veure les activitats que fan els nens, si no també 
pels recursos que podem trobar. Em refereixo, per 
exemple, a les cançons de tardor que vareu penjar 
al bloc. A casa les vam estar escoltant i la Marina 
les ballava. És molt bonic poder compartir aques-
tes experiències d’una manera més unida entre 
escola i família.” Georgina, mare de la Marina.

- “Em sembla una idea fantàstica la del bloc de la 
llar, és una manera molt senzilla i bonica de seguir 
el dia a dia dels nostres fills i filles i de mantenir-
nos informats/des de les coses que van succeint” 
Marina, mare de l’Anna.

- “El bloc de la llar està sent per nosaltres, una petita 
finestreta a l’aula de la nostra filla des de la qual 
podem compartir i assaborir els moments de di-
versió, experimentació i aprenentatge que viu a la 
llar. Ens fa somriure i ens permet parlar amb ella 
del que fa en el seu dia a dia amb els seus com-
panys i amb la Coté. És d’agrair que les educado-
res tot i la feinada que tenen dediquin una estona 
a escriure i penjar fotos; realment aconsegueixen 
fer-nos sentir partícips del que fan.”

  Jordina i Sergi, pares de l’Ariadna.
- “És un bon moment per passar una bona estona 

amb la Irene. A ella li encanta veure’s a les fotos 
fent les activitats de l’escola i és una oportunitat 
per compartir i explicar-nos què ha fet i qui són els 
seus companys. D’altra banda, trobo què és una 
bona eina de comunicació donat que és molt visual 
i fàcil. I a banda de les fotos, què és el seu punt 
fort, també va bé pels recordatoris, cançons.... 
Ah! i els pares també podem participar activament 
fent comentaris de les publicacions. Gràcies per 
crear el bloc!” Eva, mare de la Irene.

una pediatra que respectava en la seva totalitat a l’infant 
i que mitjançant l’Institut Lòczy, on ella va ser directora, va 
començar a establir aquests grans coneixements.
Perquè els pares i mares puguin veure aquests moviments 
dels seus nadons, hem pensat en exposar a l’entrada unes 
fotografies d’ells. Aquestes imatges s’aniran substituint a me-
sura que els bebès vagin fent canvis posturals. 

AQUÍ US EN DEIXEM UNA MOSTRA:

“La prudència i l’autoconfiança es desenvolupen si deixem als infants apropar-se poc a poc a una nova tasca sense interferir-hi”. Emmi Pikler

US CONVIDEM A TOTS I A TOTES A QUE EL CONEIXEU!
Podreu accedir mitjançant el següent enllaç
http://blocs.xtec.cat/llarinfantselmiracle/

No obstant, ningú millor que les famílies per descriure que suposa per ells el bloc de la nostra escola:
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NOU PROJECTE: MOVIMENT I APRENENTATGE
Llars d’Infants Municipal El Ninot i La Taronja

L’Educació visual i plàstica 
Llar d’Infants Municipal Cèsar August

Aquest curs iniciem un projecte 
molt engrescador relacionat 
amb la plàstica i la creativitat. 

Tots els infants de l’escola treballarem 
al voltant de tres autors. L’objectiu és 
ensenyar a valorar, comprendre i gau-
dir llenguatges complementaris a la 
paraula i el so oferint-los recursos tèc-
nics i materials, bàsics i nous. Serà una 
activitat on els infants s’expressaran 
lliurement i on deixaran l’empremta 
de les seves representacions gràfi-
ques, deixant fluir la seva creativitat al 
màxim. Principalment treballarem amb 
formats grans de paper per poder re-
presentar còmodament els seus gargots 
o pinzellades però també en format 
més petit. Els materials plàstics que fa-

Les mestres vam fer una formació on ens van explicar que en els 
primers anys la intel·ligència motriu és la que, prioritàriament, 
organitza el posterior desenvolupament cognitiu dels infants.

Què vol dir això? 
Doncs que com millor es mogui, es desplaci, s’organitzi i es 
coordini el cos dels nens i nenes, millor s’assentaran els futurs 
aprenentatges.

Com es porta a terme?
Dos cops al mes fem una sessió amb els infants. L’assessora 
ens indica els exercicis més adients per a que nosaltres els 
practiquem en les nostres sessions psicomotrius o en altres 
moments del dia.

Cada infant necessita exercicis diferents, així que els exer-
cicis s’adapten a cada nen o nena i el seu moment evolutiu.

rem servir seran principalment: pintura 
de dits, ceres, pinzells, esponges, ro-
dets, espàtules,etc. 
La plàstica és un exercici molt gratifi-
cant on els infants deixen anar tota la 
seva imaginació i creativitat per això 
des de la nostra escola volem fer possi-
ble aquesta oportunitat.

t t t t
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PROJECTE DEL JARDÍ 
Llar d’infants municipal L’Arrabassada

ELS PROTAGONISTES 
Llar d’infants municipal Sant Pere i Sant Pau

El projecte del jardí de la LLIM Arrabassada, es va ini-
ciar el curs passat. L’objectiu d’aquest és crear un espai 
de joc i d’aprenentatge, on l’infant s’hi trobi a gust i 

amb infinitat de possibilitats, motrius, manipulatives, etc. 
Un pare de la llar d’infants ens va portar uns pal·les per 
crear un hort, les educadores el vàrem pintar, i després els 
infants de la llar varen plantar les llavors.  

Ells, el reguen, li van a fer una visita, oloren, 
dialoguen entre ells sobre el què surt i el què 
no...sempre deixant-los molt clar que l’hort s’ha 
de cuidar, respectar i mimar...

Cada setmana, un nen o nena de 
l’aula de P2 es converteix en el 
protagonista de la setmana. Du-

rant aquests 5 dies convidem a l’infant a 
portar fotografies d’ell mateix i de la seva 
família, a portar de casa els seus contes i 
joguines preferides, i en general, mostrar 

a la resta de companys aquelles coses 
que li agraden o que són del seu interès. 
Aquest curs iniciem aquesta activitat 
amb una novetat: Tots els dilluns, un 
familiar del protagonista és convidat 
a entrar a l’aula a realitzar una peti-
ta activitat amb l’infant per a la resta 

de companys de classe. A la reunió de 
principi de curs, ja s’informa als pares 
sobre aquesta activitat per així aconse-
guir una bona interacció i participació 
per part de les famílies. 
Ens agrada molt que vingueu a com-
partir un matí amb nosaltres!

Els pares de l’Aniol expliquen un conte als 
infants.

La mare de la Laia és cuinera i ens ensenya 
a fer trufes.

La mare de la Judith, que treballa en una clí-
nica dental, ens ensenya com cuidar i rentar 
les nostres dents.
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Ha arribat la tardor
Llar d’infants Municipal Sant Salvador

UN BARRI AMB MOLTA HISTÒRIA 
Llar d’infants Municipal El Serrallo

Ha arribat la Tardor a la nostra escola i ho hem cele-
brat engegant un Projecte amb quatre animals del 
bosc: l’esquirol, l’eriçó, el mussol i el cargol.

Amb aquesta activitat els nens i nenes porten l’escola a casa i 
les famílies col·laboren en la nostra tasca i comparteixen la seva!
Vet aquí l’exposició tan bonica que hem fet entre tots!!

Al’escola Bressol el Serrallo volem 
impregnar-nos de l’essència del 
nostre barri, un barri amb molta 

història.
Volem fer arribar tant a grans com a petits 
les nostres tradicions, les nostres arrels, 
l’ofici de la pesca, els gegants “En Peret i 
la Carmeta” , els castellers…
- El projecte es durà a terme al llarg de tot 
el curs:

- Coneixerem l’ofici dels pescadors rebent 
visites d’avis i pares.

- Farem una sortida al port a veure les bar-
ques.

- Treballarem el conte d’en “Pere en ver-
mell”.(Conte del Serrallo)

- Penjarem una exposició fotogràfica que 
portarà per nom “El Serrallo d’abans, el 
Serrallo d’ara”

- Coneixerem els nostres gegants , la nos-
tra colla castellera i moltes més coses…

L’acollida d’aquest ha estat molt benvin-
guda per part de les famílies, estan molt 
participatives i sense elles no ho podríem fer 
possible ja que necessitem de les seves vivèn-
cies que han anat passant de pares a fills.
És per tot això que aprofitem per donar les 
gràcies públicament i en especial a Josep 
Ramon Tules “Pitu mosquit”.
Moltes gràcies famílies!!!

A la classe dels més petits també ha arribat la 
Tardor i ho ha fet amb un tren carregat de pin-
yes, taronges,magranes,carbasses…..
Ens ho hem passat bé tots plegats!!!
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Proclamació de la segona edició dels premis 
IMET d’educació “Josep Vives Ciurana” 2013

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
 Trobareu tota la informació sobre les activitats que per nadal du a terme l’Escola Municipal de Música a l’adreça: 

 http://www.tarragona.cat/ensenyament

 L’IMET (Institut Municipal d’Educació) edita la publicació e-Educació. La podeu consultar i fer-vos-en subscriptors a l’adreça: 
 http://imet.tarragona.cat 

 Podeu consultar números anteriors de La Veu del Xumet a:
 http://www.tarragona.cat/ensenyament/centres-educatius/llars-dinfants

RELACIÓ DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
Llar d’infants ADREÇA Telèfon

LLAR D’INFANTS EL NINOT C. del Riu Onyar, s/n (Campclar) 977 550 230

LLAR D’INFANTS LA TARONJA C. del Riu Llobregat, s/n (Campclar) 977 5502 20

LLAR D’INFANTS EL MIRACLE C. d’Arce Ochotorenea, s/n 977 249 722

LLAR D’INFANTS EL SERRALLO Passatge de Xavier Montsalvatge 977 248 592

LLAR D’INFANTS SANT PERE I SANT PAU Rambla, s/n 977203 550

LLAR D’INFANTS SANT SALVADOR Av. de Sant Salvador, 13 977 293 045

LLAR D’INFANTS BONAVISTA C. Vint-i-u, s/n 977 545 274

LLAR D’INFANTS L’ARRABASSADA C. d’Internet 977 258 009

LLAR D’INFANTS CESAR AUGUST C. de Joan Baptista Plana, n. 9 977 238 690

Podeu trobar més informació de les llars d’infants municipals a 
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/centres-i-serveis-educatius

Pel que fa a educació infantil de primer i segon cicle, els guar-
donats han estat:

Educació Infantil de primer cicle. Llars d’infants (0 – 3 anys) 

Accèssit: Llar d’Infants Municipal “El Ninot”. La foscor.
Premi: Llar d’Infants Municipal “El Miracle”. La biblioteca es-
colar com a base de la lectura compartida en família. 

Educació Infantil de segon cicle (3 a 6 anys) 

- Accèssit: Escola Campclar. Trencant la closca! 
- Accèssit: Escola el Miracle. “La taula de Gaudí”.
 Grans noms, petites accions. 
- Premi: Escola Saavedra. “Fem de Poetes”.

Enhorabona a tots!
Trobareu més informació sobre el lliurament de premis a
http://www.tarragona.cat/ensenyament/noticies/l2019alcalde-
entrega-els-premis-imet-deducacio-josep-vives-i-ciurana


