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Fa onze anys que les llars d’infants El 
Serrallo, Sant Salvador i El Miracle 
van començar a funcionar. Desprès es 

van anar incorporant la resta: llar d’infants 
de Sant Pere i Sant Pau i L’arrabassada, el 
curs 2005-2006. El 2006-2007 Bonavis-
ta, i la última i més recent la llar d’infants 
Cesar August el curs 2009-2010. A totes 
aquests cal afegir les dues llars d’infants 
de Campclar: El Ninot i La Taronja que ja 
passen dels trenta anys!!

Estem d’aniversaris: les nostres llars van 
afegint anys que són experiència, dedica-
ció, formació, il·lusió. En aquests número 
de la revista podreu copsar la gran quanti-
tat de projectes i activitats que es realitzen 
a totes elles. Aquesta dedicació també es 
veu recompensada: la llar d’infants muni-
cipal La Taronja de Campclar ha estat 

guardonada amb el primer Premi IMET 
“Josep Vives Ciurana” en la seva categoria 
pel treball “Anem a tocar ferro” (pàgina 3).

A punt de començar el període de preins-
cripció, convidem a les famílies a visitar 
les llars. A la pàgina 8 trobareu les dates 
i més informació a : 

http://www.tarragona.cat/ensenyament

També podeu visitar les llars a traves dels 
seus blogs. No us ho perdeu. Veureu el bo 
i millor de les nostres llars d’infants.

Per últim una novetat: algunes llars 
d’infants municipals oferiran anglès el 
proper curs als infants de dos a tres anys. 

Anirem informant!

Eren les “noves llars”...
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L’ELEFANT VENTURA, UN PROJECTE D’ESCOLA 
Llar d’infants municipal 
Cèsar August

PROJECTE “CANTA’M UNA CANÇÓ” 
Llar d’infants municipal 
de Sant Salvador

La importància d’establir vincles de qualitat entre 
l’escola, les famílies i els infants s’ha anat situant a 
poc a poc, en els darrers anys, al centre de qualsevol 

debat educatiu. D’alguna manera, des de diferents pers-
pectives i experiències, estem començant a entendre que 
la qualitat dels vincles està estretament relacionada amb 
la qualitat de les vivències i aprenentatges dels infants.
Aquest curs ens hem engrescat a engegar un projecte que 
enllaça aquests tres eixos. Hem donat protagonisme a un 
elefant de peluix, començant per donar-li un nom. Ens hem 
inventat una cançó i hem creat una historia màgica pels 
infants que expliquem a l’escola a la vegada que l’hem 
compartit amb les famílies. L’elefant Ventura acompanya als 
infants per desprendre’s del xumet, té un lloc a l’escola on 
cada dia els infants li poden donar el bon dia i acomiadar-
se a la tarda. A més, aquest any, per Carnestoltes, ens dis-
fressem d’elefant Ventura i grans i petits ens hem encarregat 
de fer la disfressa i viure aquesta aventura com un viatge. 
Podeu saber més sobre aquest projecte visitant el nostre blog: 

http://blocs.xtec.cat/llarinfantscesaraugust/

La classe de P1 ha engegat un projecte 
“Canta’m una cançó”: es tracta de compar-
tir amb les famílies cançons molt conegudes 

que es treballen a la llar, així les poden aprendre i 
cantar-les a casa. Cada cap de setmana un infant 
pren una capsa amb tres caixetes on dins hi ha un 
element de la cançó amb la lletra de la mateixa. 
La classe de P2 ha engegat un projecte “Explica’m 
un conte”: es tracta de compartir amb les famílies 
un conte tradicional que s’explica a la llar (un per 
trimestre) per tal que ho puguin explicar a casa 
també. Cada infant pren una bossa de roba amb el 
conte i algun element del mateix (titella, imatge…) 
 
Tant una com l’altra han sigut unes experiències 
molt enriquidores per ambdues parts!!!



http://blocs.xtec.cat/llarsinfantsninotitaronja

http://blocs.xtec.cat/llarsinfantsninotitaronja
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PRIMER PREMI JOSEP VIVES I CIURANA
Llar d’infants municipal La Taronja

ESPAIS DE LLIURE CIRCULACIÓ, UNA NOVA PROPOSTA
Llar d’infants municipal El Ninot

Aquest curs hem iniciat 
un nou projecte educa-
tiu que es desenvolupa 

a través de diferents ambients 
d’aprenentatge de lliure circula-
ció. Per entendre millor aquest 
projecte cal entendre i definir 
que són i que ens pot aportar els 
ambients de lliure circulació.
Els ambients de lliure circula-
ció son espais de propostes, en 
el quals els nens i nenes poden 
moure’s i circular lliurement, es-
collint aquelles activitats que més 
s’adeqüin al seu moment, neces-
sitats i interessos, sempre de forma 
natural i espontània. Aquests am-
bients respecten la diversitat i els 
ritmes individuals de cada infant.

Els adults hi som per acompan-
yar, per ajudar i col·laborar en 
el moment que el nen ens ho de-
mana, però en cap cas dirigim 
la descoberta de l’Infant. Es trac-
ta d’una descoberta autònoma 
guiada pels propis interessos de 
cada nen o nena. D’aquesta ma-
nera treballem valors com:
- L’autonomia, la creativitat, la so-
lidaritat, la presa de decisions i 
el viure en comunitat.
La distribució dels espais són: 
Espai de joc simbòlic, Espai 
motricitat fina i construccions, 
Espais d’experimentació i joc 
matemàtic,Espai de plàstica , Es-
pai de llenguatges i biblioteca i 
Espai psicomotriu.

El 21 de novembre de 2014 es van lliurar els Premis Josep Vi-
ves i Ciurana (IMET) a l’Ajuntament de Tarragona. Dins de la ca-
tegoria de Llar d’Infants, la nostra LLIM La Taronja, va resultar 
guanyadora del primer premi amb l’experiència “Anem a to-
car ferro”. Aquest projecte presentat va estar desenvolupat pel 

grup heterogeni d’infants de 1-3 anys durant el curs 2013/14, 
al llarg de tot el segon trimestre i de forma transversal.
Vam voler aplicar a l’aula els coneixements adquirits al curs de 
formació d’Educació visual i plàstica organitzat per l’IMET, al 
voltant de l’autor Friedensreich en la seva faceta d’arquitecte. 

FASES D’AQUESTA EXPERIÈNCIA:
•	Presentació	 de	 l’arquitecte	 Friedensreich	

i la seva obra a través de la projecció 
d’imatges.

•	Conversa	al	voltant	de	l’autor	i	d’algunes	
característiques dels edificis que aparei-
xen (línies, colors, formes).

•	Pluja	d’idees	i	diàleg	al	voltant	del	terme	
construir i dels elements que conformen 
una casa.

•	Explicació	 del	 conte	 dels	 tres	 porquets	
amb el suport de la caixa dels contes. 

•	Visualització	 i	escolta	del	conte	a	 través	
de la projecció.

•	Manipulació,	 experimentació	 i	 elabora-
ció de dos murals amb el material que 
van utilitzar els porquets per fer les seves 
cases (palla, fusta i pedra). 

•	Demanda a les famílies de material de 
reciclatge: capses de cartró de diferents 
mides, rotlles de paper de cuina, gots 
plàstic, retalls de finestres i portes...

•	Elaboració	 d’edificis	 i	 de	 material	 urbà	
amb tot el material aportat i seguint la 
tècnica de l’autor.

	•	Invitació	a	les	famílies	a	anar	a	passejar	
a la Rambla de Tarragona i portar fotos 
dels seu fill/a en un lloc concret assignat.

•	Visualització	 i	conversa	al	voltant	de	 les	
imatges d’edificis i mobiliari urbà de la 
Rambla.

•	Construcció	de	la	nostra	Rambla	amb	tot	
el material elaborat.

•	Exposició	a	l’entrada	de	la	Llar.	



TROBAREU UNA PETITA MOSTRA DEL QUE HI HA DARRERA DEL CARNAVAL: 
ELS PARES I MARES QUE COL·LABOREU SOU TESTIMONI.
GRÀCIES A TOS ELS PARES I MARES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. 
SENSE EL VOSTRE SUPORT ALS “TALLERS” SERIA MOLT DIFÍCIL TIRAR ENDAVANT AQUESTA FESTA!!
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TROBAREU UNA PETITA MOSTRA DEL QUE HI HA DARRERA DEL CARNAVAL: 
ELS PARES I MARES QUE COL·LABOREU SOU TESTIMONI.
GRÀCIES A TOS ELS PARES I MARES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. 
SENSE EL VOSTRE SUPORT ALS “TALLERS” SERIA MOLT DIFÍCIL TIRAR ENDAVANT AQUESTA FESTA!!
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A la llar d’infants de l’Arrabassada 
duem a terme un projecte sobre 
l’evolució motriu dels infants de 

l’estança de 0 a 1 any. 
Pensem que és essencial que l’infant 
descobreixi les coses per ell mateix, ja 
que tot el que obtingui a través de la 
seva pròpia experiència li proporcio-
narà un saber molt diferent i enriqui-
dor d’aquells que aconsegueixi amb 
la nostra intervenció o quan li donem 
els objectes.

El projecte es basa l’observació per 
part de l’educadora.
La seva tasca és la d’observar, i segui-
dament immortalitzar en imatges els 
“grans” canvis motrius que l’infant va 
assolint al llarg del seu desenvolupa-

ment. Ella observa com es mou el nadó, 
com passa d’ajagut d’esquena a aja-
gut de panxa i al revés, d’arrossegar-
se fent la serp, a gatejar, tots aquests 
moviments son observats sense la in-
tervenció de l’educadora. Tots aquests 
canvis assolits per l’infant, es plasmen 
en un àlbum, mitjançant la imatge i la 
narració, per part de l’educadora de la 
situació viscuda.

Les famílies poden observar el ritme in-
dividual del seu fill i/o filla, l’evolució 
en els seus moviments, així com les 
relacions que anirà establint amb els 
seus iguals.
Sense la intervenció de l’adult, però si 
amb la seva presència i disponibilitat, 
passaran d’estirats a la verticalitat, tas-
ca essencial en la vida d’un infant.

A la llar d’infants tenim molt present 
que cada infant té el seu ritme de desen-
volupament motriu i cognitiu, i que hem 
de ser els adults qui els hi preparem un 
espai adequat perquè assoleixin autòno-
mament l’evolució en el seu moviment.

Si en voleu saber alguna cosa més

http://www.piklerloczy.org/es/
pikler-loczy/en-el-mundo

DESENVOLUPAMENT MOTRIU DE L’INFANT
Llar d’infants municipal l’Arrabassada
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L’EDUCACIÓ EMOCIONAL
Llar d’infants municipal El Serrallo

L’AVI PAGÈS 
Llar d’infants municipal Sant Pere i Sant Pau

L’educació emocional és un procés educatiu que s’inicia 
des de la infància.
Si mirem la televisió, llegim els diaris o ens hi fixem 

amb el nostre voltant, podem observar que molts problemes 
de la societat tenen una base emocional.

Una bona educació emocional contribueix al 
benestar de la persona, és per tot això que a la 
nostra llar hem integrat l’educació emocional dins 
de la nostra programació i ho treballem estreta-
ment amb les nostres famílies.

Treballem de diferents formes; tenim un racó amb imatges 
reals, treballem contes on apareixen diferents emocions 
com “El Monstre dels colors” o la “Bruixa coloraina”, hem 
creat el nostre “Espai de les emocions” amb fotos dels 
nens/es expressant emocions bàsiques i aprofitem aquest 
espai per identificar-les i dialogar. 

Durant aquest curs, comptem amb l’ajuda de l’avi Je-
sús. És l’avi d’un dels nostres infants de P2, i en sap 
molt de treballar la terra!  

Un cop a la setmana, ens espera a l’hort amb la seva aixa-
da, la seva barretina i alguna sorpresa per a plantar. De 
moment hem plantat enciams, cols, escaroles, faves, pèsols, 

maduixes, cebes, alls, bledes….i llavors de raves, pastana-
ga i julivert.
I hem deixat un tros d’hort lliure per a que quan arribi el bon 
temps puguem plantar, tomàquets, pebrots i tot allò que l’avi 
Pagès ens recomani.

Comencem a muntar “la motxilla de les emocions” de cada 
infant amb imatges que tenim a l’escola i materials que ens 
proporcionen les famílies.
També aprofitem qualsevol ocasió del dia a dia per ajudar-
los a reconèixer, acceptar i verbalitzar les seves emocions 
i els seus sentiments. 

Hem sentit i pintat les nostres emocions 
escoltant música de grans compositors. 

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA AJUDA, ESPEREM QUE GAUDEIXIS 

TANT DE LA NOSTRA COMPANYIA COM NOSALTRES!

http://blocs.xtec.cat/llarinfantssantpereisantpau/



PÀGINA 07

PROJECTE BIBLIOTECA
Llar d’infants municipal El Miracle

PROJECTE DE TALLERS OBERTS
Llar d’infants Municipal Bonavista

Projecte de foment de la lectura que vol destacar la importància de la lectura compartida en família

En què consisteix aquest projecte?
En aquest projecte no pretenem ocupar-nos de la biblioteca 
escolar només com un espai dins de la llar d’Infants on hi 
ha contes, sinó que entenem que el Projecte biblioteca va 
molt més enllà.
Entenem la biblioteca com un projecte de foment a la lec-
tura que vol destacar la importància de la lectura compar-
tida amb la família des dels primers mesos de vida. Amb 
l’obertura d’una petita biblioteca amb servei de préstec es-
tem oferint a tots els nens i nenes que puguin endur-se a casa 
contes de l’escola i gaudir-los a la falda del seu pare o mare.
La protagonista del Projecte, una marieta anomenada Ma-
rilín, viu a la biblioteca ensenya als nens i nenes de l’escola 
la necessitat de tenir cura dels contes, de respectar-los i de 
manipular-los correctament.
A més, l’equip educatiu, amb diferents activitats 
d’ensenyament-aprenentatge transmet als infants les nor-
mes del joc i els motiva aportant el nostre particular granet 

de sorra fent que els contes siguin els millors companys 
de joc per als nens abans que s’enfrontin a la complicada 
tasca d’aprendre a llegir.

Al setembre vam visitar la llar d’infants “Cappont” de 
Lleida. Allí treballen amb el concepte de portes ober-
tes, és a dir, els infants trien en qualsevol moment 

l’espai on volen jugar. Ens va agradar molt aquesta idea i 
ens hem animat a fer-ho seguint la nostra línia pedagògia 
de Lòczy i pedagogia interactiva. Vam començar el 14 de 
gener. Ens hem marcat uns dos mesos per poder valorar el 
projecte i  veure i si els infants en gaudeixen.

Hi participen els infants d’1 a 3 anys per tant hem habilitat 
tres estances per fer aquests espais:
• Estança d’experimentació, natura i plàstica.
• Estança de joc simbòlic, construccions, contes i titelles.
• Estança de psicomotricitat i música.

A les 9h del matí, quan els infants comencen a venir, es diriguei-
xen a la seva estança, així cada tutora els hi dòna la benvingu-
da. Sobre les 9:30h s’obren les portes de les tres estances que 
participen en el projecte i els infants comencen a anar a l’espai 
on més els hi ve de gust. Els dies que anem al pati les portes 
estan obertes una hora i els dies que no hi anem, les deixem 
obertes fins que veiem que el joc ja s’està acabant. 

De moment el resultat és molt positiu. Estem disfrutant molt de 
veure com es mouen pels diferents espais, la interacció dels 
infants amb d’altres més petits, com acaben un joc i decidei-
xen anar en un altre,...

Si voleu podeu venir 

a veure aquesta 

experiència!!

http://blocs.xtec.cat/llarinfantselmiracle/

http://blocs.xtec.cat/llarinfantsbonavista/
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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

Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle 
d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2013/14 
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:

CENTRE IMPORT CENTRE IMPORT
LLI  El Ninot 64.750,00€ LLI  La Taronja 14.962,50€
LLI El Miracle 45.937,50€ LLI El Serrallo 45.937,50€
LLI Sant Pere i Sant Pau 82.162,50€ LLI Sant Salvador 36.925,00€
LLI Bonavista  60.900,00€ LLI L’Arrabassada 64.662,50€
LLI Cesar August 81.462,50€

Jornades de portes obertes llars d’infants municipals 2015
NOM DE LA LLAR ADREÇA DATA HORARI

LLI El Ninot 
Carrer Riu Onyar s/n - Campclar
http://blocs.xtec.cat/llarsinfantsninotitaronja Dijous 16 d’abril 

Dimecres 22 d’abril 
Dimarts 28 d’abril

10.30 a 12 h 
15 a 16.30h

LLI La Taronja 
Carrer Riun Llobregat s/n – Campclar
http://blocs.xtec.cat/llarsinfantsninotitaronja

LLI El Serrallo Carrer Xavier Montsalvatge - Tarragona Dilluns 20 d’abril 17.15 a 20 h
LLI L’Arrabassada Carrer Internet - Tarragona Dissabte 25 d’abril 11 a 13 h

LLI Cesar August 
Joan Baptista Plana, 9 - Tarragona
http://blocs.xtec.cat/llarinfantscesaraugust/

Dilluns 27 abril 17 a 19 h.

LLI El Miracle 
Carrer Arce Ochotorena - Tarragona
http://blocs.xtec.cat/llarinfantselmiracle/

Dilluns 27 abril 17.30 a 19 h

LLI Bonavista 
Carrer vint-i-un - Bonavista
http://blocs.xtec.cat/llarinfantsbonavista/

Dimarts 28 d’abril
Dimecres 29 d’abril

10 a 12 h 
15.30 a 16.30 h

LLI St. Pere i St. Pau
Rambla - Sant Pere i Sant Pau
http://blocs.xtec.cat/llarinfantssantpereisantpau/

Dimecres 29 d’abril
9.30 a 10.30h 
15.30 a 16.30h

LLI Sant Salvador Av Sant Salvador n. 13 - Sant Salvador Dijous 30 d’abril
9.30 a 11.30h 

15.30 a 16.30 h
    

IMET: http://www.tarragona.cat/ensenyament

EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 2015 2016, SERÀ DEL 4 AL 15 DE MAIG. Totes les famílies interessades podran presentar la 
sol·licitud a la llar d’infants triada en primer lloc o a la OME (Oficina Municipal d’Escolarització), Carrer Ramon Cajal n. 70 

 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


