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Si teniu infants de zero a tres anys (nascuts el 2012, el 2013 i abans del maig 
de 2014) i hi esteu interessats, heu de recollir i lliurar la vostra sol·licitud: 

- A la llar d’infants que seleccioneu en primer lloc 
- A l’Oficina Municipal d’Escolarització. 

Trobareu més informació a la pàgina 8 i al web
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ
Llars d’infants curs 2014-2015

 PÀGINA 01
Sant Jordi i preinscripcions a les llars d’infants 
pel curs 2014/2015
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L’hort. 
Llars d’Infants Municipal El Ninot i La Taronja

 PÀGINA 03
De què fa gust la lluna. 
Llar d’infants municipal L’Arrabassada
Ens visita en Manotes. 
Llar d’Infants Municipal Cèsar August
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Llibres per als més petits
Cinquena edició de les Pinzellades Menudes
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Carnaval 2014
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El conte de la papallona
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Setmana Cultural. 
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En Florenci arriba a la llar d’infants. 
Llar d’infants municipal Sant Pere i Sant Pau
L’arbre de les estacions.
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- Oferta de places de llars d’infants municipals.
- Informació sobre el Programa extraordinari de suport 
als centres de primer cicle d’educació infantil. 

Agenda

SUMARI



PÀGINA 02

L’HORT 
Llar d’infants Municipals El Ninot i La Taronja

Aquest curs a les llars d’infants municipal El Ninot i La 
Taronja de Campclar, hem iniciat un nou projecte: “ 
L’hort Escolar “, dins del projecte de millora educa-

tiva dels espais exteriors de les llars d’infants.

Com tots els projecte que iniciem aquest es fruit de moltes 
reflexions i del “Seminari sobre els espais exteriors de les 
llars d’infants” organitzat per l’Ajuntament de Tarragona.

La consideració a les llars d’infants de que totes les propos-
tes son educatives, ens porta a la reflexió d’aquest espai, 
per tal d’intentar treure un millor aprofitament dels espais 
exteriors i on també els infants trobin més possibilitats de 
joc i aprenentatge.

Ens quedava L’hort, per poder portar a terme aquest projec-
te hem contat amb el suport de l’empresa SEKISUI Specialty 
Chemicals, a la que des d’aquí li donem les gràcies.

Amb el treball de l’hort busquem despertar i fomentar acti-
tuds de respecte, cura i conservació de l’entorn més proper, 
del medi natural i educar en valors de progrés i sostenibilitat.
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DE QUÈ FA GUST LA LLUNA?
Llar d’infants Municipal Arrabassada

EN MANOTES ENS VISITA!!
Llar d’infants Municipal Cèsar August

Coincidint amb la setmana 
del Carnestoltes a la llar 
d’infants hem rebut una vi-

sita molt especial. Ens ha visitat en 
Manotes, el gegant de l’escola Cè-
sar August. En Manotes ha vingut 
acompanyat per alguns alumnes de 
l’escola. Per donar-li la benvinguda 
a la llar hem cantat algunes cançons 
tots plegats. En Manotes ha estat 

molt ben rebut per tots els infants. A 
tots els hi ha agradat conèixer-lo l tot 
i que alguns han preferit veure’l de 
lluny i apropar-s’hi a poc a poc. Ara 
ja coneixem en Manotes que de ben 
segur ens visitarà molts altres cops. 
Aquesta activitat ha estat possible 
gràcies a la disponibilitat i bona 
entesa entre la llar i l’escola Cèsar 
August: moltes gràcies a tots!

L’educació dels infants és una acció compartida entre família i escola. Per aquest motiu, des de 
la llar s’elaboren estratègies metodològiques amb la finalitat que la família participi directament 
amb el procés d’ensenyament aprenentatge dels infants dins l’entorn escolar.

“De què fa gust la Lluna?”, aquest ha 
estat un conte escollit per tot l’equip 
educatiu, com a protagonista d’un 
nou projecte en família que inicien els 
infants de les estances de 1-2 anys. 
El principal objectiu d’aquest, és, 
que les famílies trobin un moment per 
seure amb el seu fill i/o filla, i, amb 
molta tranquil·litat i dolçor els hi ex-
pliquin aquest meravellós conte. Ha 
de ser un moment tranquil, relaxat... 
El conte es treballa a l’estança, amb 
el grup, i poc a poc ells es van endin-
sant més a l’argument del conte. 

 La lluna la tenim a l’estança com 
un membre més de la llar, i és 
molt presumida, així que li estem 

confeccionant un mocador que de 
dilluns a divendres porta posat, però 
que encara li queda petit, així que 
cada família cos un pedaç a aquest 
preciós mocador. Les educadores ja 
han cosit el seu pedaç al mocador 
de la Lluna.

Els caps de setmana, és quan el 
pedaç de roba i el conte marxen a 
casa l’infant.
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En aquestes dates al voltant de la diada de Sant Jordi us volem fer arribar alguns suggeriments. Son llibres triats i 
proposats des de les llars d’infants amb un únic criteri: són contes bonics. Segur que alguns d’ells els heu vist per la 
vostra llar. 

LLIBRES I LECTURES RECOMANADES

“La princesa del Vendrell”
Patacrúa i Javier Solchaga
Ed: OQO Editorial (2006)

L’Edu ja no vol portar 
bolquers
Linne Bie. 
Editorial Joventut (2010)

La meva amiga la 
foscor
Ella Burfoot
Ed: Llançalletres (2008)

El monstre de colors
Anna Llenas
Editorial Flamboyant (2012)

De què fa gust la lluna?
Michael Grejniec.
Ed. Kalandraka (2002)

Bella lluna fa l’ullet
Poemes per els xiquets
Fina Angles
Arola Editors (2008)

Bella lluna treu el nas
Fina Anglès
Arola Editors (2005)

Que en 

gaudiu!!!

Llim Sant Pere i Sant Pau Dimarts 20 de maig a les 9’15

Llim Taronja Dijous 22 de maig a les 9’30

Llim César August Dimarts 27 de maig a les 9’30

Llim Sant Salvador Dimarts 27 de maig a les 9’30

Llim Serrallo Dimecres 28 de maig a les 10’45

Cinquena edició de les PINZELLADES MENUDES
Us avancem les dates i horaris en que tindran lloc els tallers adreçats 
a les famílies i que també seran un assaig de la cloenda Cloenda dissabte 31 de maig a l’auditori de 

la Diputació de Tarragona (Carrer Pere Martell, 2)

LES 
PINZELLADES 

MENUDES 
s’emmarquen dins del 

Projecte de 
sensibilització musical 

“PiCantaRols”

Llim Miracle Dimecres 28 de maig a les 9’30

Llim Bonavista Dijous 29 de maig a les 9’30

Llim Arrabassada Dijous 29 de maig a les 10’45

Llim Ninot Divendres 30 de maig a les 9’30
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CÈSAR AUGUST MIRACLE

EL NINOT

SERRALLO SANT PERE I SANT PAU

BONAVISTA

El Carnaval va 
passar per la llar 
d’infants munici-
pal de Bonavista, 
omplint les nostres 
cares de colors.
Cada dia ens posàvem un element més, així ens ho va 
manar Carnestoltes.
Amb els papes i els companys I companyes ens vam di-
vertir, fent un berenar l’últim dia.

SANT SALVADOR

Aquest curs a la Llar 
Municipal Sant Salvador 
ens hem disfressat de 
cuiners! Fins i tot a 
l’entrada de la Llar hem 
montat un restaurant! 
Hem fet patates xips i 
madalenes, hem manipulat 
espaguetis i experimentat amb gelatina!
Ha sigut molt divertit!!!

a les Llars 
d’infants Municipals

LA TARONJA

ARRABASSADA



PÀGINA 06

SETMANA CULTURAL
Llar d’infants municipal El Miracle

EL CONTE DE LA PAPALLONA 
Llar d’infants municipal Bonavista

A la nostra Llar d’Infants, i coincidint amb 
l’arribada del bon temps, es realitza la Set-
mana Cultural.

Durant una setmana l’escola obre les portes a les 
famílies i es realitzen un seguit de tallers on les ma-
res, pares, avis assumeixen el rol de talleristes amb 
el suport de les educadores.

Alguns dels tallers que vam realitzar el curs 
passat van ser el taller de galetes, de Pasta 
de sal, de bombolles gegants, de pintura…

El divendres a la tarda, i com a cloenda de la Set-
mana Cultural es realitza una xocolatada al pati de 
l’escola on es convida a totes les famílies. Durant la 
festa, el pati està decorat amb els murals que vam 
realitzar al taller de pintura, continuem fent bombo-
lles de sabó gegants i ens mengem les galetes que 
els nens i les nenes han fet a un dels tallers.

Ala llar han vingut tres alumnes d’Educació Infantil de 
l’Institut Vidal i Barraquer. Ens han explicat el conte de 
“la Papallona”. La papallona assabentada de l’arribada 

de la Primavera pregunta a la marieta, l’ocell, el sol, el cuc, la 
formiga... què vol dir que la Primavera ha arribat i tots ells li 
van explicant, cadascú amb les seves paraules.”

Cadascun d’aquests personatges ha estat construït per les es-
tudiants que han creat uns animalets molt simpàtics, i un sol 
sorprenent. Els infants s’han mostrat molt interessats i atents, se-
guint l’explicació del conte, captivats per els seus personatges. 
Aquesta activitat ha estat programada dins del Pla d’Entorn.
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L’ARBRE DE LES ESTACIONS
Llar d’infants Municipal El Serrallo

EN FLORENCI ARRIBA A LA LLAR D’INFANTS
Llar d’infants Municipal Sant Pere i Sant Pau

Aquest curs hem volgut aprofitar més l’espai de l’escola 
transformant una columna a mode d’arbre, és un ele-
ment integrat a la nostra programació, ens facilita la 

introducció de cada estació.
Ha estat un fet molt ben acollit tant pels nens i les nenes com 
per les seves famílies. Contem amb la vostra col·laboració 
per guarnir-lo segons l’època de l’any!!!

Amb l’arribada de la prima-
vera, arriben els ocellets i 
petits animalets que volen 

tastar les delícies que hem plantat 
en el nostre hort: Maduixes, tomà-
quets cherry, cogombres, cara-
bassons, cebes, bledes i enciams.
Li hem dit a l’espantaocells Floren-
ci, que vingui a l’escola a vigilar 
el nostre hort.
Li hem donat la benvinguda tots 
els infants de la llar i li hem cantat 
moltes cançons per a què estigui 
content i es quedi amb nosaltres 
tot el curs.
Ben segur, que farà una bona fei-
na i que estarà molt content cada 
cop que anem a fer-li una visita-
quan anem a regar, a plantar, a 
observar i a recollir els nostres 
fruits.

Posem a en Florenci a l’hort

Mireu quins 
artistes tenim!!!

Així de bonic ens ha quedat l’hort!L’Eloi està plantant maduixes

Els infants acompanyen a l’espantaocells 
Florenci cap a l’hort
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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

EDITA: Ajuntament de Tarragona Fotos: Llars d’infants Municipals
REDACCIÓ I COORDINACIÓ: Institut Municipal d’Educació IMPRESSIÓ: Imatge Corporativa i Autoedició  

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/ensenya-
ment/centres-educatius/llars-dinfants

Oferta places llars d’infants municipals 2014/2015
Oferta infants nascuts any 2014 Oferta infants nascuts any 2013 Oferta infants nascuts any 2012

Llars d’infants Ordinaries NEE Total Ordinaries NEE Total Ordinaries NEE Total Total places per llar
St. Pere i St. Pau 7 1 8 16 2 18 31 3 34 60
Arrabassada 7 1 8 16 2 18 12 2 14 40
Bonavista 7 1 8 17 1 18 18 2 20 46
Cesar August 7 1 8 16 2 18 33 3 36 62
El Ninot 0 0 0 36 3 39 22 3 25 64
La Taronja 0 0 0 12 1 13 13 0 13 26
Miracle 0 0 0 12 1 13 26 2 28 41
Serrallo 0 0 0 12 1 13 25 2 27 40
S.Salvador 0 0 0 12 1 13 24 2 26 39

TOTAL 32 163 223 418

Oferta infants nascuts any 2014 Oferta infants nascuts any 2013 Oferta infants nascuts any 2012
Llar d’infants Ordinaries NEE Total Ordinaries NEE Total Ordinaries NEE Total Total places per llar
La Baldufa 0 0 0 18 2 20 16 2 18 38

Oferta infants nascuts any 2014 Oferta infants nascuts any 2013 Oferta infants nascuts any 2012
Llars d’infants Ordinaries NEE Total Ordinaries NEE Total Ordinaries NEE Total Total places per llar
Sagrat Cor 7 1 8 16 2 18 12 2 14 40
Bonavista Joan XXIII 0 0 0 24 2 26 34 2 36 62
Mare de Deu del Carme 0 0 0 24 2 26 37 3 40 66
Sant Domènech (Polzet) 0 0 0 12 1 13 9 2 11 24
Sant Pau Apòstol 0 0 0 12 1 13 6 1 7 20
Lestonnac-L’Ensenyança 0 0 0 12 1 13 19 1 20 33

TOTAL 8 109 128 245

OFERTA PLACES LLARS D’INFANTS PUBLICA (Departament Ensenyament) CURS 2014 - 2015

OFERTA PLACES LLARS D’INFANTS PRIVADES SUBVENCIONADES CURS 2014 - 2015

Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle 
d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2012/13

CENTRE IMPORT

Llar d’infants Municipal El Ninot 64.750,00 €

Llar d’infants Municipal La Taronja 17.500,00 €

Llar d’infants Municipal El Miracle 35.875,00 €

Llar d’infants Municipal El Serrallo 35.875,00 €

Llar d’infants Municipal Sant Salvador 53.300,00 €

CENTRE IMPORT

Llar d’infants Municipal Sant Pere i Sant Pau 82.250,00 €

Llar d’infants Municipal L’Arrabassada 64.750,00 €

Llar d’infants Municipal Bonavista 63.875,00 €

Llar d’infants Municipal Cèsar August 82.250,00 € 

La Diputació de Tarragona ha col.laborat en el sosteniment dels serveis educatius municipals de llars d’infants mitjançant 
la concessió de les següents subvencions:




