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La Llar d’Infants Cèsar August ha 
començat a funcionar aquest 
curs  i no va estar present en el 

primer número. Ara, ja amb uns mesos 
de rodatge, inicia el seu camí i és el 
moment de dir, a tot l’equip docent i, 
a les famílies: BENVINGUTS!. Sigueu 
també benvinguts a La Veu dels Xumet. 
Igual que de la resta de famílies de 
totes les llars d’infants municipals,  
esperem la vostra col·laboració, sug-
geriments i suport. Els pares i mares 
sou part integrant de la comunitat 
educativa. Estem convençuts que el 
treball conjunt de pares i educadores 
constitueix l’eix fonamental de la tas-
ca educativa.
I una segona salutació, en aquest cas 

per als infants de la Llar d’Infants de Bo-
navista, que des del mes de gener gau-
deixen de la seva nova llar remodelada. 
Una llar adaptada a tots els requeriments 
tècnics i educatius que en fan un centre 
nou i, acollidor, i que de ben segur es 
configura com un entorn on s’ofereixen 
als infants tot un seguit d’experiències 
educatives promotores del seu desen-
volupament i aprenentatges.
Amb aquestes dues novetats, us con-
videm a endinsar-vos en les experièn-
cies, celebracions i esdeveniments 
que totes les llars d’infants municipals 
volen compartir amb les famílies. 

Joan Sanahujes Rull
Conseller delegat d’Ensenyament

En aquest segon número de la publicació La Veu del Xumet hem de donar 
la benvinguda a la Llar d’Infants Cèsar August i felicitar tots els infants i 
famílies de la Llar d’Infants Municipal de Bonavista.

Benvinguts i benvingudes!
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Visita a l’exposició “Reverberatio” 
de tom Carr a Caixa tarragona.

Aquesta visita va tenir lloc recentment a la sala 
d’exposicions de Caixa Tarragona.

Va consistir en un recorregut per l’exposició junt amb 
l’explicació d’un conte que ens introduïa dins del 
món de les formes i un taller de plàstica, en què els 

infants van pintar “una ballarina“. 

Abans d’anar-hi ens vam informar de qui era aquest artis-
ta i quina era la seva obra per poder explicar als nostres 
infants què anàvem a veure.

Les obres de Tom Carr estan centrades en les formes 
geomètriques que els infants coneixen com l’espiral, la 
rodona… 

A l’exposició vam escollir les obres que els van cridar més 
l’atenció i les vam treballar a l’escola. 

A les llars d’infants 
Anem A veure exposicions? síííííí!
comproveu la nostra experiència!

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL NINOT

PÀGINA 02

Per saber-ne alguna cosa més: 

Tom Carr, un dels artistes més importants del panorama 
artístic català, va néixer a Tarragona el 1956. Va viure 

alguns anys als EUA i ara resideix a Catalunya.

En aquesta exposició l’autor proposa un recorregut que 
s’expandeix, com les ones de reverberació, de dins 
cap a fora.

 Ad infinitum 2002

 Ad infinitum 2002

 One after another 2007

 Red helix 2001

mireu les produccions dels nens i nenes i el goig que fan a la nostra llar d’infants!



LLAR D’INFANTS MUNICIPAL SANT SALVADOR

PÀGINA 03

Amb aquest escrit volem que ens acompanyeu en el 
recorregut que els infants fan a través de les festes 
i els esdeveniments més importants del primer qua-

drimestre del curs.

setemBre : 

Nens que ploren, pares i mares angoixats, avis preocu-
pats... Setembre.

Han passat els plors... i n’hem tingut molts.   
Poc a poc ens coneixem, ens agradem força i ja sabem 
fer coses tots plegats. 

De fet, ja han arribat les festes de santa tecla!

                                            

                                               

Les petites castanyeres estan esperant la Marieta. Quan                    
arribi es posaran a plorar, i els que saben caminar sor-

tiran corrent per tota l’escola. Els altres, de quatre grapes, 
no es quedaran enrere... marxaran a tota velocitat.
La Marieta repartirà castanyes i nosaltres farem panellets. Mi-
rem com cauen les fulles dels arbres i pintem amb els colors 
de la tardor.
Els nens i les nenes ja comencen a entendre que l’escola 
és divertida i vénen amb ganes de fer coses... i si en fem 
de coses!

L’escola està tota esvalotada...

Viure el Nadal amb nens i nenes tan petits és màgic. No 
entenen gaire de què els parlem... un tronc que menja? 

Un arbre a l’escola? Per què tant d’aldarull?                                                                      
En veure l’escola tota guarnida, comencen a identificar fi-
gures emblemàtiques de Nadal... És part del joc i entren 
en la història com a protagonistes d’aquest conte.

I no paren de pas-
sar coses... caga 
tió (miracleee!). 

I què és això de la 
carta als Reis?... car-
ta? Què és una carta 
i per a qui és? 

Els nens i les nenes han après una cançó... i és hora que 
els papes, mames, avis i tiets, facin servir les càmeres...

Hem fet un festival amb els alumnes del CEIP Sant Salvador, 
amb el teatre ple de gom a gom.
Els nostres petits han cantat Caga Tió i han tocat la pandereta, 
encara que no anaven gaire al ritme. De fet, cada un tocava 
a la seva manera, però la cançó ha sortit molt bé, i segons els 
pares i mares (jutges “imparcials”) ha estat preciós.
Tots ens ho hem passat molt bé, que és del que es tractava.

I bé, han passat els primers mesos a una llar d’Infants, la 
nostra, i ara ja estem amb: 

El nostre barri, que té 
grup de dansa, comis-
sió de Carnaval, coral...
però no tenia colla de 
diables fins que vàrem 
arribar nosaltres.

primer QuADrimestre a la Llar d’infants

setemBre :

LA  cAstAnYADA

s ’AcostA  e L  nADAL ! ! !

cArnAvAL!!!

fEStIVAL dE 
NAdAL

ELS dIABLES dE

SANt SALVAdOR!!!



LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LA TARONJA

Des de la Llar d’Infants Municipal La Taronja volem 
transmetre a totes les famílies una experiència que 
realitzem a la nostra llar d’infants amb els infants de 

dos a tres anys: La capsa dels tresors.

Aquesta activitat ajuda a valorar i atorgar certa rellevàn-
cia a les petites troballes que els nens i nenes fan al pati 
(pedres, cargols, fulles…), així com a les produccions que 
realitzen a la classe (amb plastilina, massa de pa…).

Voldríem destacar dos aspectes del desenvolupament 
d’aquests nens i nenes que es posen de manifest en aques-
ta activitat. 

Per una banda, la curiositat i l’interès que mostren 
els infants en fer noves troballes i descobriments 
durant l’estona d’esbarjo. I és per això que durant l’hora 
del pati les educadores fomentem la recerca de petits tre-
sors. Més tard, un cop dins l’aula, dediquem uns minuts per 
guardar-los a les capses.

Per altra banda, pel caràcter essencialment egocèn-
tric dels infants en aquesta edat. 
En aquest moment evolutiu resulta molt complicat respec-
tar les troballes i elaboracions dels companys. I en aquest 
sentit, les educadores hem d’ajudar els infants a fer la dis-
tinció entre els “meus tresors” i els “tresors dels altres nens 
i nenes”; de tal manera que permetem compartir aquestes 
troballes i produccions amb els altres.

PÀGINA 04

La capsa DeLs tresors

Demanem a les famílies que portin a l’escola una 
capsa de sabates petita.

Cada nen o nena pinta la base d’aquesta capsa 
d’un color. 

A la tapa, els infants hi enganxen fulles seques.

Les educadores hi enganxem una foto del nen o 
nena perquè cada infant pugui identificar de forma 
autònoma la seva capsa.

Un cop confeccionades les capses, les col·loquem 
en un racó de la classe, a l’abast dels infants, per 
tal de facilitar-ne l’ús. 

esperem que us hagi agradat 

aquesta experiència!!!
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Per elaborar la capsa dels tresors



LLAR D’INFANTS MUNICIPAL BONAVISTA

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL SERRALLO

Ja tenim 
unA LLAr novA!!!
des del dia 18 de gener ja tenim una llar nova, 
plena de colors i de llum.

Hi juguem amb els 
altres nens i nenes, 
aprenem a com-
partir l’espai i el 
que la Loli, la May, 
la Glòria... ens en-
senyen.

us volem presentar
LA cLetA!!!

PÀGINA 05

....informació sobre la inauguració a la pàgina 12

MIREu QuÉ 
BONICA!

És una nena molt divertida que viu al barri del Se-
rrallo. Ha arribat aquest any a l’escola i ens visita 
cada setmana. Li agrada molt pintar, cantar, ballar 

i jugar amb nosaltres.  

Però el que més li agrada és explicar contes als seus 
amiguets de la classe dels Peixets (aula d’1 a 2 anys), 
dels Crancs i dels Dofins (aules de 2 a 3 anys).

Quan arriba li cantem la seva cançó mentre ella balla 
i ens explica el seu conte que escoltem amb molta 
atenció. 

L’esperem sempre amb molta il·lusió i impaciència! 

fins aviat Cleta!



PÀGINA 07PÀGINA 06

El Carnaval comença amb “El tombet” 
que el rei i la reina fan per les llars d’infants 
la mateixa setmana de Carnaval.

La festa grossa se celebra divendres amb “El carnaval 
del petits”. Aquest any ha comptat amb la participa-
ció de 15 centres d’educació infantil de la nostra ciu-

tat. Hi han participat més de 1.300 infants i en la majoria 
dels casos, les seves respectives famílies. 

La participació, la festa, les disfresses... i també 
algunes activitats que es fan a les llars d’infants 
conformen la festa de carnaval!

CARNAVAL 2010 EN IMATGESCARNAVAL 2010 EN IMATGES



Introduir a la llar activitats de relaxació amb música clàs-
sica ens està ajudant a contrarestar l’ansietat, l’estrès i 
la manca d’atenció i de concentració dels infants, i més 

en un moment en què la societat està plena de presses i 
sorolls. Amb aquest tipus d’activitats intentem afavorir la 
serenitat, una major autoconsciència i equilibri emocional 
partint del cos com a instrument d’aprenentatge. A més, no 
només treballen la relaxació sinó també l’hàbit d’escoltar 
i conèixer diversos tipus de música així com aprendre a 
conviure amb el soroll però també amb el silenci.

Com hem dut a terme l’activitat de relaxació amb música 
clàssica? Doncs hem parlat als nens de Vivaldi com un sen-
yor que tocava el violí i a qui agradava molt la música. Els 
infants intenten repetir una vegada darrere l’altra el nom 

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL MIRACLE

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL CÈSAR AUGUST

combatre l’estrès 
a travès 
de la música clàssica

Ens anem introduint al món de l’alimentació saluda-
ble, i perquè això ens resulti divertit i agradable, les 
nostres educadores, ens proposen durant aquest curs 

transformar-nos ens xefs gastronòmics i anar manipulant, 
experimentant i tastant cadascun dels aliments que hem de 
menjar habitualment per separat; així doncs, podem jugar, 
estrènyer, tastar, refregar... la patata, la pastanaga, la ba-
joca, el carabassó, les llenties, etc. També d’altres que en-
cara no mengem habitualment, però que ens agraden molt 
per la seva textura, color, aroma i dolçor, com són, per 
exemple, la xocolata desfeta, la gelatina, el moniato... A 
més, juguem amb aliments que ens semblen divertits com 
per ara els espaguetis, que se’ns enrotllen per les cames, i 
la farina, que ens deixa tota la classe nevada.

els infants 
de la llar d’infants 
fAn un tAstet

del compositor, a alguns els costa però d’altres es familia-
ritzen des del principi amb el nom. Els presentem el violí, fet 
que genera molta expectació. Tots el volen tocar i mostren 
curiositat per manipular-lo. Alguns l’agafen com si fos una 
guitarra però, això sí, el tracten amb molta cura. Als infants 
els agrada imitar els moviments que fa un violinista. Quan 
posem la música, abaixem les persianes, ens estirem tots 
a terra i apaguem els llums, adeqüem l’aula per afavorir 
un ambient de relaxació. Alguns nens aixequen els peus, 
altres les mans, s’estiren cap amunt, cap avall. Quan la mú-
sica s’acaba parlem del que ha passat i recordem el nom 
del compositor: Vivaldi!!!

PÀGINA 08



LLAR D’INFANTS MUNICIPAL SANT PERE I SANT PAU

Ara és el moment d’explicar 
als pares de nova matricu-
lació, el projecte de reci-

clatge que porta a terme aquesta 
escola cada any.
Són caixes de cartró pintades i 
decorades que queden força boni-
ques a l’espai comú.
És una activitat molt interactiva, ja 
que hi estan implicats els pares i 
mares, els nens i nenes i la Llar.
Als nostres contenidors, recollim 
tubs de cartró, envasos de iogurts 
i d’altres begudes que acostumen 
a prendre els infants (degudament 
rentades, és clar), i tot tipus de 
BRICS.

Els nens participen amb ganes, i 
aprenen a posar cada cosa al seu 
lloc, mirant la foto del contenidor.
Una vegada al mes, es fa una ac-
tivitat de grup i buidem tot el que 
s’ha recollit. A partir d’aquí, propo-
sem als infants que utilitzin el mate-
rial per a una finalitat diferent de la 
que fins ara tenia.
Hem fet cucs amb iogurts, animals 
amb tubs de cartró, sonalls i mara-
ques amb les ampolletes de suc, etc.
Ens surten murals, joguines bàsi-
ques, eines de manipulació... tot 
un descobriment per als nens i les 
nenes que entenen que els objectes 
poden ser plurals.

Ja ha començat eL curs... 

I bé, doncs en aquest racó us volíem explicar aquesta tasca de l’escola i fer-vos una recomanació: si heu de 
llençar un envàs de iogurt buit penseu que pintat o amb gomets i un palet, seria una campana preciosa....

PROJECTE FAMÍLIES NESE

PÀGINA 09

Fa quasi un any es va presentar públicament a la 
seu de l’IMET el projecte de recerca impulsat per 
l’Ajuntament sobre el tema 

‘famílies amb infants de 0 a 3 anys amb necessitats es-
pecifiques de suport educatiu: diagnòstic i propostes 
d’intervenció’. 

L’Ajuntament va proposar a l’Associació d’Ajuda als Afectats 
de Cardiopaties Infantils Congènites (AACIC) investigar en 
aquest camp. Arran d’aquesta demanda, l´AACIC es va po-
sar en contacte la URV, que va constituir un grup de treball. 
A través d’aquest resum us volem informar sobre algunes 
de les consideracions d’aquest projecte.
Els objectius de l’estudi es concreten en: 

Dissenyar el procés d’avaluació de les necessitats especí-
fiques de suport educatiu per als infants de 0-3 anys i les 
seves famílies. 
Diagnosticar i fer propostes d’intervenció a partir de la 
informació directa de les famílies. 

Els centres i entitats que van col·laborar en l’estudi, com a 
informants clau, són de l’àmbit sanitari, educatiu i social.

Les conclusions de l’estudi fan referència a: 

• Portar a terme nous projectes, espais i equipaments 
orientats a la prevenció, intervenció i innovació, situant 
l’atenció primerenca com una de les prioritats de les políti-
ques socioeducatives. 
• L’estudi aporta una visió general de la situació en què es 
troben les famílies amb infants amb necessitats específiques 
de suport educatiu i els equips professionals que els atenen. 
• Les institucions estan prou satisfetes dels processos que 
segueixen cadascuna d’elles particularment, encara que 
troben debilitats en el sistema i reclamen:
- Més dotació de recursos humans.
- Treball en xarxa i treball col·laboratiu. 
- Increment del treball formatiu i de suport a les famílies.
- Articulació de formació permanent i contextualitzada 
per a cada servei o centre.

projecte de recercA treballs com aquest obren una finestra a noves 

perspectives i visions que hem d’anar construint.
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 PROJECTES PICANTAROLS

PiCantaRols és un projecte de sensibilització musical 
per a les llars d’infants que es va iniciar el curs 2006-
07. S’emmarca dintre la vessant de “música social” 

i en compte, entre d’altres, el principi que defensa la Unió 
Europea d’Escoles de Música (EMU): 

“La música com un dret per a tots els ciutadans: 
que tingui en compte totes les edats, interessos, 
necessitats i capacitats; en un context en el qual 
es valorin totes les músiques.” Aquest és un programa que es duu a terme a les llars 

d’infants municipals 

Va adreçat als infants de dos anys i té com a objectius 
assessorar les docents de les llars d’infants de la ciutat de 
Tarragona envers la música i la seva aplicació a l’aula; 
potenciar la sensibilitat, la creativitat, l’interès i el respecte 
per la música i les seves manifestacions, i millorar l’entorn 
musical dels infants en tots els àmbits i contextos.
Es pretén generar una cultura musical als centres que irradiï 
a les famílies i als equips educatius.

amb relació als infants, es pretén a: potenciar uns en-
torns sonors adients, un ambient musical que nor-
malitzi l’educació musical en aquesta etapa.

amb relació a les docents, es pretén millorar la for-
mació musical i proporcionar estratègies i recursos 
metodològics per tal d’optimitzar les actuacions a l’aula i 
facilitar activitats de suport.

amb relació a les famílies, es pretén sensibilitzar vers la 
importància de la música en aquesta edat fer-les partÍcips 
del projecte. 

L’infant té el dret de 
ser educat musicalment

Els objectius del programa es concreten en 
diferents activitats: jocs, tallers, audicions, 
“tallers de famílies”...

Des d’aquí us convidem a integrar-vos al projecte i us 
animem a fer-vos-en partícips, demanant, plantejant o 

exposant les vostres propostes i necessitats perquè aquesta 
teranyina de connexions no la podem teixir sense vosaltres. 
Us necessitem per fer que els nens i nenes de les nostres llars 
d’infants formin part d’una comunitat que valora i estima la 
musica... i PiCantaRols només és un esquitx d’aquesta recerca 
per descobrir i fer descobrir, entre tots, un món sonor que ens 
informa del món amb un llenguatge propi: el de la música.
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L’objecte més important de què disposem per po-
der jugar és el nostre cos: carícies, somriure, les 
mans, les paraules... massatges i cançons. Pas-

sar-nos-ho d’allò més bé amb els infants, gaudir amb 
ells, tocar-los i deixar-nos tocar. Ser a la seva alçada 
i en un lloc accessible per a ells.

Hi ha moltes joguines que estimulen i que afavoreixen 
el joc: mòbils, cotxes, pilotes, sonalls...

Però també hi ha moltes més coses que serveixen per 
descobrir el món: cartrons, robes, materials de la na-
tura... grans tresors!

proporcionar un material variat i estimular 
és una part molt important de la nostra tas-
ca. Estímuls rics i diversos en un espai on es 
puguin moure.

Conclusió: tenim la gran sort de poder dedicar un 
munt d’hores de la nostra vida a veure jugar els in-
fants: És fascinant, aprofitem-ho! 

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL L’ARRABASSADA

i a què juguem amb
infAnts tAn petits?



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  
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L’AgENdA
 6 i 18 de març: 

Jornades de formació 
adreçades a les 
docents de les llars d’infants 
municipals. 
‘Pedagogia interactiva i 
elaboració de coneixe-
ments’. 
Podeu veure el programa  i 
informació a l’adreça 
http://imet.tarragona.cat

 17 de març a les 17 h: 
Inauguració de la remodela-
ció de la Llar d’Infants de 
Bonavista. 

 L’IMEt (Institut Municipal 
d’Educació) edita la 
publicació e-Educació. 
La podeu consultar a 
l’adreça
http://imet.tarragona.cat

 14 d’abril: 
Inauguració de l’exposició de 
fotografies de la Llar d’Infants 
de Bonavista. Centre Cívic de 
Bonavista, carrer 11, núm. 13

 Si desitgeu rebre La veu del 
Xumet per correu electrònic, 
envieu un missatge amb la 
vostra adreça electrònica a 
ebressol@tarragona.cat

Esperem les opinions, 
comentaris, aportacions 

i suggeriments de les 
famílies a 

escolesbressol@tarragona.cat

Avancem el calendari de preinscripció i matrícula de 
les llars d’infants municipals i de les sostingudes amb 

fons públics.

En el proper número de La Veu del Xumet, tindreu més 
informació sobre preinscripció i matrícula, així com de les 
jornades de portes obertes.

calendari de preinscripció
Llars d’infants curs 2010-2011

Fases Dates

 Presentació sol·licituds 3 al 14 de maig 10

 Llistes d’admesos 2 de juny 10

 Període de matriculació  7 al 11 de juny 10

Llar d’infants Adreça Data  Horari
EL SERRALLO Ptge. Xavier Montsalvatge, 2-A - Tarragona Dissabte 10 abril 2010 10 a 13 h
EL MIRACLE C/ Arce Ochotorenea, s/n - Tarragona Dissabte 10 abril 2010 10 a 13 h
SANT PERE I SANT PAU Rambla, s/n - Sant Pere i Sant Pau Dissabte 10 abril 2010 10 a 13 h
NINOT C/ Riu Onyar, s/n - Campclar 27 i 28 d’abril 2010 11 a 13 h i 15 a 17 h
TARONjA C/ Riu Llobregat, s/n - Campclar 29 d’abril 2010 11 a 13 h i 15 a 17 h
SANT SALVADOR Av. Sant Salvador, 13 - Sant Salvador Realitzades febrer 2010 
ARRABASSADA C/ Internet - Tarragona Dissabte 24 abril 2010 10.30 a 13 h
BONAVISTA C/ Vint-i-u, s/n - Bonavista Dissabte 17 abril 2010 10 a 13 h
CÈSAR AUGUST joan Baptista Plana, 9 - Tarragona Dissabte 10 abril 2010 10 a 13 h

calendari de preinscripció i matrícula 
curs 2010 - 2011

Dates Jornades de 
portes obertes Llars d’infants municipals




