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MIREU TOT EL QUE HEM FET
a la llar d’infants municipal El Serralllo

LA TARDOR a la llar d’infants Sant Salvador
És hora de posar-se a la feina i fer panellets!!

La Marieta amb els més petits

Ametlles i sucre
pinyons i ou
amb la panxa buida
semblen més bons!!

Al grup dels Ratolins tenim un tren que ens porta
sorpreses molt sovint:....
avui ha arribat amb coses de la tardor!!!
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LI VOLEU DONAR EL XUMET A LA CASTANYERA?
Llar d’infants municipal El Miracle
Avui a la classe de la Cucafera ens
toca fer un mural molt gran amb els
colors de la tardor.

La Castanyera ha baixat de la
muntanya molt carregada de castanyes
i bolets I fins hi tot el Pol li ha donat
per sempre el seu estimat xumet

s
ines castanyere
Mireu, mireu qu
a
tenim a l’escol
més eixerides

COLORS I OLORS DE LA TARDOR
Llar d’infants Cèsar August
Quina oloreta!!!

Els alumnes de l’Escola Cèsar August vestits de Castenyeres ens visiten

Les families ens visiten vestides de Castanyeres

Fem panellets plegats
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CASTANYERES I CASTANYERS
a la llar d’infants municipal de Bonavista
Lletra de la cançó de la castanyera
Quan ve el temps de menjar castanyes
la castanyera, la castanyera
ven castanyes de les muntanyes
a la plaça de la ciutat.
La camisa li va petita
la faldilla li fa campana
les sabates li fan cloc cloc
i al ballar, sempre gira així.

ARRIBA LA CASTANYERA
Llar d’infants municipal Arrabassada
A la llar d’infants l’Arrabassada tots
els infants van fer uns bons
panellets!!!, i la castanyera va repartir
castanyes a tots i totes!!!
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LA TARDOR I ELS PANELLETS
Llar d’infants municipal El Ninot

LA TARDOR A L’ESCOLA ÉS MOLT DIVERTIDA
Llar d’infants municipal Sant Pere i Sant Pau

Tastem els fruits de la tardor: magranes moniatos, codonys, caquis, raïm, taronges...

Agafem les fulles dels arbres del nostre pati: són
verdes, grogues i marrons.

Juguem amb la llum: Tenim una carbassa amb cara d’enfadada,
i quan fa llum, fins i tot fa una mica de por!!
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CASTANYERA, FULLES, TARDOR, PANELLETS
Llar d’infants La Taronja
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PROJECTE PICANTAROLS
Llar d’infants municipal El Ninot

Tallers duts a terme a la llar d’infants El Ninot de Campclar.

C

om cada any, l’Ota ha tornat a les llars d’infants municipals. Quan hi arriba escampa la música per tots
els racons de les nostres escoles.
El projecte “PiCantaRols” emmarca aquesta activitat de sensibilització musical que s’adreça a tots els nens i nenes de les aules
de dos anys de les llars d’infants municipals de Tarragona.
L’especialista del programa realitza les sessions de música
amb instruments, cançons, danses, audicions, jocs... dels
quals els nens i nenes de les nostres llars gaudeixen acompanyats de les seves mestres i de la granota Ota Molts de
vosaltres ja coneixeu la titella a qui cal despertar perquè la
música pugui començar. Si encara no la coneixeu, a cada

escola convidem els pares i mares, avis i àvies, tiets i tietes i
tothom que s’hi vulgui afegir a gaudir de la música als Tallers
en família. Per saber quan podeu participar- hi podeu consultar la cartellera de la classe dels vostres fills/filles.
En els Taller en família, a més d’aprendre moltes cançons
i jocs musicals, quan arribi el moment, començarem a assajar les cançons de les “Pinzellades Menudes-2013”, que
aquest any es realitzaran el diumenge 2 de juny a l’Auditori
de la Fundació Caixa Tarragona. En les “Pinzellades Menudes” els més menuts i els seus pares, cantaran un parell de
cançons treballades durant el curs a la seva escola.
US HI ESPEREM A TOTS! I ... BONA MÚSICA!!!

TALLERS ADREÇATS A LES FAMÍLIES
Programa Créixer amb tu
El programa “CRÉIXER AMB
TU” es un espai de formació
i de trobada adreçat a les famílies - pares i mares - amb
infants menors de tres anys.
A partir del mes de gener continuaran aquestes trobades assessorades per l’equip psicopedagògic municipal. Les tres primeres formaven part del programa

Aquest curs s’han dut a terme els següents tallers:

que ofereix la Secretaria de Família del Departament
de Benestar Social i Família.

• Dimecres, 7 de novembre:

EDUCACIÓ EMOCIONAL

• Dimecres, 14 de novembre:

HÀBITS I LÍMITS

Propera trobada:

• Dimecres, 21 de novembre:

SOCIALITZACIÓ

DIMECRES 16 DE GENER

• Dimecres, 28 de novembre:

EL JOC I LES JOGUINES

Han tingut lloc a la llar d’infants de Bonavista.

• SEU DE L’IMET (Institut Municipal d’Educació)
Carrer de Ramon i Cajal n. 70
Totes les famílies poden demanar-ne més informació a la seva llar d’infants.
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PREMIS IMET D’EDUCACIÓ

L

Ajuntament de Tarragona va aprovar la concessió anual dels “premis IMET d’educació Josep Vives
Ciurana”.
S’emmarca dins de les activitats de
l’IMET, i la seva voluntat és promoure
i reconèixer la tasca educadora que es
desenvolupa a Tarragona, i en especial
als centres educatius de la ciutat, per
part dels educadors, els equips docents
i les xarxes educatives que realitzen
un treball innovador, creatiu i coherent
amb els criteris de l’educació integral
en un context participatiu i de coresponsabilitat com a ciutat educadora.
Els premis estan adreçats als centres

escolars del municipi de Tarragona, públics i concertats, que tinguin en el seu
àmbit educatiu alguna de les etapes
següents:
a) Educació infantil de primer cicle.
Llars d’infants 0-3 anys
b) Educació infantil de segon cicle (3-6
anys)
c) Educació primària (6-12 anys)
En aquesta primera edició s’han presentat 12 treballs d’innovació o experiències. A banda del reconeixement per la
tasca realitzada, els premiats de cada
categoria rebran 1200 euros per escola.

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

ADREÇA

LLAR D’INFANTS EL NINOT

C. del Riu Onyar, s/n (Campclar)

977 550 230

Telèfon

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

L’AGENDA
Viu el Nadal amb l‘Escola Municipal de Música. Trobareu tota la informació a:

http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/centres-i-serveis-educatius/
centres-i-serveis-de-competencia-municipal/escola-municipal-de-musica/viu-el-nadal-amb-lescola-municipal-de-musica-de-tarragona
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://imet.tarragona.cat
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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