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La tardor ens recorda que el curs va 
avançant. Que ja queden lluny els 
plors, les emocions, els neguits i tots 

els sotracs que comporten els primers dies 
d’escola bressol. El curs va fent el seu 
camí. Poc a poc els infants aniran asso-
lint els nous reptes que suposa compartir 
espais i joc i amb emoció fer noves des-
cobertes.

Novembre és un mes tradicionalment rela-
cionat amb la música. A les totes les llars 
es van realitzant les classes obertes de mú-
sica amb la participació de les famílies i 
dels infants, i evidentment amb el suport 
de totes les docents del centre. Elles posen 
tot de la seva part perquè en aquestes ac-
tivats participin i en gaudeixin els pares 
també perquè i tot surti rodó.

Aquest dies nomes cal fer una passejada 
per qualsevol indret de la ciutat per com-
provar quines són les properes festes que 
ja s’atansen. Tota la il·luminació nada-
lenca ens anuncia la festa dels petits per 
excel·lència on la il·lusió i la sorpresa són 
presents en cada una de les activitats que 
de ben segur començaran aviat a les llars: 
on s’amagarà enguany el tió? Qui el tro-
barà? O potser se’ns presentarà un dia a 
la porta de las llar!!desprès cantarem na-
dales, farem la festa del nadal i els reis... 

Per últim, aprofito l’ocasió per desitjar 
bones festes a tothom: nens i nenes, famí-
lies, equips docents, i personal de les llars 
d’infants. 
Bones festes!

Joan Sanahujes Rull
Conseller delegat d’Ensenyament

De la castanyada A NADAL!!! SUMARI
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EL GRAN EXPLORADOR, EL NADÓ
Llar d’Infants Bonavista

La curiositat de l’infant per descobrir el seu voltant des 
de molt petit el convida a experimentar amb tot el que 
està al seu abast. Des de la llar, a l’aula de nadons faci-

litem el material i l’espai per a la seva exploració: la panera 
dels tresors amb culleres de fusta i metall, teles i bosses, 
taps de suro, esponges, etc; les ampolles màgiques sonores, 
els elements naturals propis de cada estació amb els quals 
els infants fan les seves pròpies investigacions a través dels 
sentits. Però no sols descobreixen l’entorn físic, també inte-
ractuen amb la resta d’infants amb mirades, somriures, bal-
bucejos, descobreixen als demés. En les seves investigacions 
a través del moviment, descobreixen el seu cos, explorant 
objectes bocaterrosa amunt i avall, girant-se, sentant-se, rep-
tant, posant-se de grapes... accedeix als objectes i segueix 
investigant el món com gran explorador que és.
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APROPEM ELS PARES A LA MÚSICA
Llar d’infants El Ninot i Llar d’infants La Taronja

És una proposta que ha tingut ressò entre els pares i 
mares dels nens i nenes de les llars d’infants “El Ninot” 
i “ La Taronja “ i el suport de l’equip educatiu dels 

respectius centres.
La proposta era: “Aprendre les cançons que els seus fills/es 
canten a les llars d’infants”.
Aquesta activitat que s’ha fet en diferents moments a la res-
ta de llars d’infants municipals, actualment compta amb el 
suport d’un alumne de la Universitat Rovira i Virgili que està 
finalitzant la llicenciatura de Pedagogia i realitza les seves 
pràctiques endegant a les esmentades llars aquesta activitat.
No obstant les dificultats, el projecte ja s’ha posat en marxa 
amb un èxit notable en quant a la participació dels pares. 
Els quals no només assisteixen amb una actitud i una predis-
posició excel·lent a col·laborar en l’educació dels seus fills i 
filles, sinó que també els més petits veuen com el que apre-
nen a l’escola és tan important com el que aprenen a casa. I 

L’activitat “Apropem els pares a la 
música” forma part del projecte    
PICANTAROLS

en definitiva això és el que es proposa aquest projecte: dotar 
als alumnes d’una educació global que integri el que apre-
nen a casa amb el que aprenen a l’escola. Així aconseguim 
reforçar els aprenentatges que reben a les aules. Hem de 
tenir en compte, però, que cada família té una cultura i unes 
tradicions que vol transmetre als seus infants, i lluny de voler 
imposar un repertori rígid, el projecte proposa als pares que 
aportin tot el bagatge cultural i artístic que puguin o vulguin 
per tal d’incloure’ls i aprendre de forma bidireccional (tots 
de tots).Aquesta es una vessant important i que dona sentit i 
enriqueix el projecte.

En definitiva es pretén transmetre la tradició i la cultura ca-
talana tot gaudint de l’experiència musical, però al mateix 
temps que els pares i mares s’involucrin en l’aprenentatge 
dels seus fills i filles i aportin trets característics de les seves 
tradicions i cultures.
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El conte els ensenya a escoltar, afavo-
reix la seva imaginació alhora que 
enriqueix el seu vocabulari.

A l’escola tenim un lloc especial per expli-
car contes, es la nostra sala màgica, el nos-

tre racó dels contes. Aquí ens espera el conta-contes 
amb la seva maleta plena de contes i sorpreses. 

Els problemes, els conflictes sempre hi són. Són part del 
nostre recorregut per la vida, molts d’ells ens fan aprendre i 
ens fan créixer.

A la llar d’infants, on es promou el desenvolupament i s’ofereix 
a l’infant una amplia gamma d’activitats d’observació, 
d’exploració, d’experimentació i de descoberta d’un mateix, so-
vint apareixen situacions o conductes negatives. Al llarg del dia 
van passant moments, en els quals on compartir, gaudir del joc, 
relacionar-se i descobrir, comporta per tots els infants varietat de 
sentiments i emocions.

Al nostre centre, tenim en compte els sentiments i emocions dels 
infants, així com també la comunicació i el tracte amb els més 
menuts per tal de facilitar, el seu creixement emocional adequat.

Com a professionals, sempre tenim present que el més important 
es saber canalitzar-los i guiar per camins de l’educació emocio-
nal, emprant eines a l’aula com ara:
• Contes • Imatges • Titelles
• Poesia • Faules • Metàfores

El mon dels contes els permet somiar, 
viatjar i compartir moltes aventures 
amb els seus personatges.

EL RACÓ DELS CONTES 
LLar d’infants de 
Sant Pere i Sant Pau

ENFILANT HISTÒRIES, teixint relacions
LLar d’infants Arrabassada

SHHH !! Uns ulls encuriosits esperen el gran 
moment i es fa un gran silenci, tot comença així.... 
“Hi havia una vegada...”.
Entren en un mon ple de màgia i fantasia.

Un lloc per aprendre a viure i conviure!!

Voleu saber-ne una mica més? 

US RECOMANEM: 
EDUCACION EMOCIONAL. Propuesta para edu-
cadores y familias. (2011) Bisquerra, R (coord) Bil-
bao: Desclée de Brouwer
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MÚSICA a la Llar 
d’infants Municipal 
Cèsar August

D onada la importància de L’educació musical 
en els primers anys de vida de l’infant, des de 
l’Institut municipal d’educació (IMET) es du a ter-

me el projecte Picantarols. Els objectius d’aquest projec-
te parteixen de la necessitat de potenciar la sensibilitza-
ció musical en els nens i nenes que assisteixen a la llar.

Des del Llim Cèsar August treballem la música 
amb els diferents grups d’edat a través de 
diverses activitats:

• Diàriament els infants més petits a través dels: jocs 
de falda, que es fan individualment i ens ajuden a 
apropar-nos al nen treballant el vincle afectiu tant im-
portant en aquesta etapa (arri,arri tatanet), cançons 
de bressol i/o de relaxació (Nineta vine als meus 
ulls), jocs de mans i de dits que afavoreixen el desen-
volupament de la psicomotricitat fina i el control dels 
dits de la mà (ralet-ralet, ballmanetes, aquest es el 
pare), el cançoner, jugant amb la panera i escoltant 
a fer sons.

• Iniciem la jornada amb una cançó de salutació, fent 
el bon dia asseguts al matalàs o al seu coixí (Bon dia 
a l’escola,bon dia al mati).

• Treballem els hàbits (rentat les mans), abans de la 
sortida (un tren petitó), al menjador (sóc un cuiner),en 
el descans (música relaxació, soneta vine als meus 
ulls),aniversaris (moltes felicitats), per a recollir les jo-
guines ( a recollir), etc

• Un dia a la setmana una especialista de música ens 
visita a la llar, i realitza sessions musicals amb els 
infants de 2-3 anys. A més es convida als pares a 
assistir a un parell o tres de sessions on ells mateixos 
participen de manera activa amb els seus fills on po-
den posar en comú l’experiència viscuda.

• Durant tot el mes de novembre es treballa d’una ma-
nera especial els instruments fets amb materials reci-
clats o amb elements naturals. En el racó de la músi-
ca els infants porten a l’escola un instrument musical, 
i cada dia es busca una estoneta perquè els nens 
puguin jugar i gaudir dels instruments,manipular-los 
lliurement i escoltar el seus sons. Pares, avis, cosins, 
tiets i familiars poden participar a l’aula donant a 
conèixer diferents instruments musicals i/ o oferint 
petits concerts als infants.

El dia 22 de novembre durant la tarda, 
un grup de pares i avis ofereixen el 
concert de Santa Cecilia amb música i 
cançons per els més petits.
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Amb aquests tres amics 
hem après el que men-
gen, com es mouen, 

on viuen, com són i moltes 
coses més.

Ens han explicat com es queda l’arbre 
quan ve la tardor, quins fruïts dona i el que li pas-
sa a les fulles...

Cada animal té una caixa que els nens es porten 
a casa per jugar i aprendre amb els pares, avis, 
germans....Les famílies han col·laborat amb ganes 
i imaginació. Vet aquí una mostra de les famílies 
artistes!! 

La llar d’infants “El Serrallo” aposta per 
una l’escola oberta a les famílies. Les vo-
lem fer partícips del dia a dia dels nostres 

infants.
Dos dies al mes convidem als pares/mares o 
avis a que comparteixen una estona amb els 
petits de l’escola: explicar un conte, fer tite-
lles, cantar una cançó o fins i tot participar en 
el aniversari del seu fill.
Amb tot això volem potenciar l’autoestima dels 
nens. Fer-los sentir protagonistes i que els adults 
entrin per una estona en el seu petit món.
A més a més volem fer festes conjuntes nens/
famílies, tallers i activitats on podrem compar-
tir il·lusions i intercanviar idees i experiències.
De moment està sent una experiència molt 
enriquidora i estem gaudim nens, famílies i 
educadores.
Volem aprofitar aquest article per donar les 
gràcies de part de tot l’equip.

ESCOLA OBERTA A LES FAMÍLIES
Llar d’infants El Serrallo

PROJECTE: TARDOR 
llar d’infants Sant Salvador
Hem fet un arbre on viuen un mussol, 
un esquirol i un cargol.

Val més una imatge 
que mil paraules!!!
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Aquest any, la cel.lebració de la 
castanyada a la nostra escola 
ha estat diferent, hi ha partici-

pat tothom: els nens i nenes, les edu-
cadores, les famílies, el CEIP i fins i tot 
un ex-alumne de pràctiques. 

Al matí van venir a visitar-nos tres de 
les alumnes del CEIP amb més empen-
ta i energia, anaven vestides com unes 
autèntiques castanyeres. Es van pre-

sentar i ens van explicar d’on venien, 
els infants se les miraven amb la boca 
oberta com un calaix, també vam ba-
llar tots junts les cançons de la castan-
yera i la tardor. El fet que vinguessin 
les alumnes del CEIP potencia el vincle 
entre grans i petits i fa que el CEIP i 
la llar anem ben agafats de la mà en 
la gran responsabilitat educativa que 
tenim tots plegats. Després ens va visi-
tar una castanyera molt especial, per 

alguns infants veure un nano vestit de 
castanyera no va agradar però quasi 
tots volien tocar-lo i donar-li la mà com 
quan ens visita el Nano Capità. Tam-
bé vam fer un berenar amb totes les 
famílies, tothom va portar alguna cosa 
i per suposat no van faltar les castan-
yes ni els moniatos. Amb l’arribada 
de les pluges i el fred poder compartir 
aquestes estones omple una mica més 
l’esperit.

LA CASTANYADA APROPA GRANS I PETITS 
I OMPLE DE CALIU la llar d’infants del Miracle



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

L’alcade de la ciutat visita la llar d’infants El Miracle.
Aquesta trobada s’emmarca dins el projecte “L’Alcalde 
vol parlar amb vostès” organitzat des de l’Institut Muni-

cipal d’Educació de Tarragona. La seva intenció és fomentar 
la implicació de les famílies de nens i nenes escolaritzats a 
Tarragona en el seu entorn social i comunitari, dinamitzar la 
participació efectiva a partir de les institucions que els acu-
llen, i transmetre la preocupació de l’Ajuntament envers els 
ciutadans més joves del municipi, tot incrementant els canals 
de comunicació i suport amb les seves famílies.

 PODEU TROBAR MÉS INFORMACIÓ DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS A: 
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/
centres-i-serveis-educatius

 I també la relació de centres docents de la ciutat a 
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/
relacions-amb-la-comunitat/oficina-municipal-descolaritzacio-ome

Projecte: “L’ALCALDE VOL PARLAR AMB VOSTÈS”

Formació A L’IMET

Abans de començar el nou 
curs, totes les docents de 
les llars d’infants munici-

pals van participar en una jornada 

de formació que sota el títol “Re-
flexionem sobre el pati de les llars 
d’infants”, les va aplegar a la seu 
de l’IMET.

 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

Llar d’infants Adreça
EL SERRALLO Ptge. Xavier Montsalvatge, 2-A - Tarragona

EL MIRACLE C/ Arce Ochotorenea, s/n - Tarragona

ST. PERE I ST. PAU Rambla, s/n - Sant Pere i Sant Pau

NINOT C/ Riu Onyar, s/n - Campclar

TARONJA C/ Riu Llobregat, s/n - Campclar

   

SANT SALVADOR Av. Sant Salvador, 13 - Sant Salvador 
ARRABASSADA C/ Internet - Tarragona

BONAVISTA C/ Vint-i-u, s/n - Bonavista

CÈSAR AUGUST Joan Baptista Plana, 9 - Tarragona

Esperem les opinions, comentaris, aportacions i suggeriments de les famílies a ebressol@tarragona.cat


