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LLar d’infants L’arrabassada: 
 cantem amb la concubina i el seu sèquit

LLar d’infants EL ninOt: 
 carnaval a la llar 
 d’infants

LLar d’infants CÈsar aUGUst: 
 ens reconeixeu?

LLar d’infants La tarOnJa: gaudim del carnaval!

LLar d’infants sant saLVadOr: dalí

LLar d’infants 
 EL sErraLLO: 

participem al 
Carnaval dels petits

LLar d’infants EL MiraCLE: 
 ens visita la concubina i 
 el seu sèquit

LLar d’infants sant PErE i sant PaU: 
 qui no reconeix els gegants?

LLar d’infants bOnaVista 
 els daus van a la rambla
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LLar d’Infants de BonavIsta,
anem a la Ludoteca del barri de Bonavista

Des de fa un parell d’anys i, cada 
curs amb més assiduïtat, els 
alumnes de l’aula de P2-3, van 

un cop al mes a la ludoteca que hi ha 
al Centre cívic de Bonavista. 
Considerem que és una activitat molt 
completa per raons diverses: suposa 
un desplaçament i per tan és sortir de 
l’espai conegut de la llar, trobar perso-
nes pel carrer que et saluden i que tu 
les saludes, veure cada cop el gos al 

balcó, descobrir tots aquests elements 
amb el grup d’infants, tenir cura per que 
cal respectar el bon ritme del tren.....
arribar a la “ludo” i després d’escoltar 
les indicacions de la May o la Glòria, 
posar-se a jugar amb tot aquell material 
distribuït per racons. Poc a poc, cada 
vegada aprenen a seleccionar quines 
joguines, quins espais...
Anar a la ludoteca implica compartir 
joguines, que no son les “meves” , amb 

els altres infants, aprendre a esperar, 
aprendre a escollir....
Després, a l’aula o allà on estigui 
l’infant, porta amb ell aquestes expe-
riències i el joc continua desenvolu-
pant-se en l’espai i el temps.

Entre els 2 i 3 anys es produeix un canvi important en 
la manera d’anar pel carrer amb el vostre fill. Ja no vol 
anar amb cotxet!! 

El nen d’aquesta edat ja es reconeix com un ser autònom: 
pot caminar sol i se li obra un món per explorar. 
Com reivindica Francesco Tonnucci, les ciutats han oblidat 
els nens: els cotxes aparcats envaeixen els carrers; jugar a 
pilota a les places es concep com un perill; el ritme de vida 
de les ciutats és molt accelerat i caminar sol per la vorera és 
un risc. Per aquest motiu, els parcs infantils han de ser zones 
d’aprenentatge pels petits ciutadans però caldria recordar 
que no tot s’acaba amb un tobogan i un gronxador, sinó 
que en l’espai exterior hi ha molts estímuls per aprofitar: els 
sorrals, els arbres i les plantes, el terra, les pedres, la font, 
els bancs, els fanals i les papereres.
La descoberta del parc també s’ha de fer de la mà dels 
adults. És un món ple de nous estímuls: visuals, tàctils, auditius, 
propioceptius. Com sempre molts nens ho descobriran sols, 
molts d’altres no, i necessitaran l’ajut dels pares o cuidadors. 
Quan el nen arriba a un espai nou, no ho controla, no es 
sent segur i necessita un temps i un acompanyament per 

ser capaç d’investir l’espai, i fer-se’l seu. Això s’aconseguirà 
gràcies a l’actitud de l’adult, la qual ha de ser una presència 
relaxada, sempre a la vista dels nens per proporcionar-los 
la necessària seguretat. Ha de ser, a més a més, un obser-
vador participatiu que referma l’infant amb la mirada en els 
moments que aquest el busca per demanar-li la aprovació de 
allò que fa. Aquesta actitud de l’adult fa que els infants esti-
guin emocionalment segurs i alhora els aporta una sensació 
d’autonomia i de protagonisme que els preparà per assolir 
nous reptes.

equip Psicopedagògic Municipal
aneM aL ParC!
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LLar d’Infants MIraCLe, experimentem!
els infants són els protagonistes

LLar d’Infants sant saLvador
els dijous fem psicomotricitat 
al Centre Cívic de sant salvador

Juguem amb coses que no semblen jo-
guines però fan que ens ho passem 
molt bé.

avui mentre uns apreníem a penjar-nos 
de la corda com un mico (és molt difícil 
fer de mico) altres jugàvem amb els cer-
cles procurant que no caiguessin al terra. 
Havíem de moure els malucs fort fort, però 
no havia manera...sempre queien i ens 
donava la risa!!
altres estàvem omplint ampolles buides 
amb bocinets de papers de diari...ens 
hem de concentrar molt per fer trossets 
petits i encertar a forat de l’ampolla.
altres fèiem un circuit...s’ha de caminar en 
filera, no val empènyer als amics ni córrer...
Quan tornarà a ser dijous? És un dia que 
ens agrada molt. 

Un dels nostres objectius és 
consolidar els aprenentatges 
a través de la manipulació i 

l’experimentació lliure amb materials 
com les llegums, la fruita o el gel en-
tre molts d’altres. Les educadores ens 
mantenim en un segon pla per obser-
var com els nens poden arribar a es-
tructurar la ment mitjançant la informa-
ció que reben del què va passant. Els 
nens intenten descobrir les relacions 
que s’estableixen entre els diferents 
objectes que tenen al seu abast; tam-
bé tenen la possibilitat de descobrir 
nous estats dels materials. Desenvo-
lupen i augmenten el seu nivell de 
concentració i d’imaginació i com no 
podia ser d’una altra manera es creen 
les seves pròpies hipòtesis fent-se pre-
guntes com; que és això, que puc fer 

amb això, per a què serveix, que pas-
sarà, que aconseguiré...És alhora una 
manera més d’iniciar-los en la lògica-
matemàtica ja que van fent diferents 
combinacions, classificacions, compa-
racions, series, agrupacions. 
Des de la llar volem fomentar que 
s’habituïn a treballar amb tranquil·litat, 
mantenint una actitud de respecte vers 

als companys i al material però d’una 
manera divertida i enriquidora. Amb 
aquest tipus d’activitat participen acti-
vament, s’involucren amb entusiasme i 
fins i tot van descobrint noves eines per 
pintar, estampar i crear les seves pròpies 
obres d’art, per que el més important és 
que siguin ells mateixos els protagonistes 
de les seves descobertes i aprenentatges.
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El carnaval comença molt abans de la 
data: cal preparar amb temps totes les 
disfresses! Els tallers de pares i mares no 

pares fins tenir-ho tot enllestit!
Divendres de carnaval tot son emocions: ens 
visita la concubina i el seu sèquit i abans 
d’anar a la Rambla anem a veure els avis de 
la residencia de Llevant.
També toquem el timbal!!!

LLar d’infants arrabassada: Vivim el Carnaval!

LLar d’infants El serrallo:
El Carnaval 

Aprofitant la gran tradició que tenim a Ta-
rragona respecte al carnaval, a la llar del 
Serrallo també volem transmetre a tothom 

el nostre sentiment de festa. Fem participes tant als 
grans com als més petits.
Elaborem una bonica disfressa per cada nen i ani-
mem a tots els pares a que s’uneixin a nosaltres, 
creant així un taller on els ensenyem a confeccio-
nar la seva pròpia disfressa.
Envoltats dels colors de les màscares, el vaivé de 
les plomes de colors i el soroll dels timbals i trom-
petes ja estem llestos per anar a la gran Rueta del 
Carnaval!!!

LLar d’infants bonavista: 
El nostre carnaval, fitxes grogues, visites 
i festa a la rambla!!!

eL CarnavaL a Les LLars d’Infants MUnICIPaLs

LLar d’infants Cèsar august
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LLar d’infants La taronja

LLar d’infants El Miracle

LLar d’infants El ninot

eL CarnavaL a Les LLars d’Infants MUnICIPaLs

LLar d’infants sant Pere i sant Pau
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Sabeu quants músics he conegut aquest curs? Doncs 
un munt! I la veritat és que ha estat una experiència 
molt gratificant!

Tot comença el mes de setembre, quan conec els nens i ne-
nes (músics) de les llars d’infants de Tarragona per acomplir 
una missió: portar la Música a l’entorn de l’aula… si! si! el 
que us dic!
Sort que m’acompanya la meva amiga La Papallona! Ella 
si que en sap de jugar amb la música!
“Hola, sóc la Montse i estic…súper bé!!!” – recordeu 
aquesta presentació? Doncs és la veritat! He estat molt 
agust amb tots els nens i nenes, mestres i professionals de 
les Llars d’Infants on he desenvolupat la meva tasca…sóc 
una persona afortunada d’haver pogut compartir la música 
amb tots vosaltres!
Començaré agraint la feina que fan les mestres de les Llars, 
que és impressionant! també l’acollida i l’ajuda que he re-
but per part seva; m’heu facilitat molt la feina! Gràcies!
Seguiré els meus agraïments parlant dels nens i nenes que m’han 
obsequiat amb aquells somriures impossibles d’oblidar… amb 
aquelles cançons que, si bé han estat noves per ells, han aca-
bat cantant de forma entusiasta i encomanadissa!

Són tants moments inoblidables que, permeteu-me 
l’expressió, «no me’ls acabaria!» Us en faré cinc cèntims:
- El ralet, ralet de la Papallona,
- La cançó de picar a les cametes «un ,dos!»
- Quan adormim la papallona, relaxadets, al terra,
- Les danses per parelles! Que bé que ho hem après!
- i cançons per donar i per vendre!
I no oblideu el que sempre us deia la papallona: La pa-
pallona està molt contenta, perquè tots els nens i nenes ja 
saben fer el ….ralet!”
Sempre us tindré al meu cor! Milions de petons de xocolata!!

Montse Navarro - Especialista de música

A l’escola porten dies expli-
cant-nos que farem una ex-
cursió per anar a veure unes 

titelles diferents i també una exposi-
ció, i és clar, perquè res ens vingui 
de nou hem practicat una miqueta 
al cole,. Un dia vam fer titelles i ens 
van deixar a les fosques, no ens va 
fer gens de por, som bastant va-
lents i valentes, també hem fet unes 
fileres agafant-nos molt fort a unes cordes, i sabeu ? hem après a fer 
SILENCI, i això si que n’és de difícil !!.
Quan arriba el gran dia l’ambient al cole és diferent, tots estem emo-
cionats i una mica nerviosos, es que és la nostra primera excursió.
Preparats.... Adéu cole !!
Sobretot no ens podem oblidar d’obrir bé els ulls, farem uns ulls de 
MUSSOL.

Llar d’Infants de 
sant Pere i sant Pau
Un dIa dIferent…

sensibilització musical a les llars d’infants
eLs PICanteroLs de tarragona
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A la nostra escola bressol, l’estona del menjador és 
una part important del nostre dia a dia. Es temps de 
treball d’hàbits i rutines on l’Infant fa una evolució 

progressiva de la seva autonomia personal.
L’Infant s’ha d’adaptar als espais i l’escola; a poc a poc 
anem introduint diverses activitats relacionades amb el 
menjar com : activitats d’experimentació i manipulació, el 

supermercat, la cuineta, la presentació dels diferents ali-
ments i estris de la cuina, i la participació del nen al men-
jador, fent-lo protagonista de les diferents tasques de l’hora 
de dinar: repartir els coberts, vasos, el menjar, recollir la 
taula, treure el pitet, la bata, rentar-se mans i cara. 

Bon profit!

el menjador
a La LLar d’Infants CÈsar aUgUst



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

cAlENDARI DE pREINscRIpcIó. 
llARs D’INfANts cuRs 2011-2012

Presentació sol·licituds 2 al 13 de maig 2011

Llistes amb el barem 20 de maig 2011

Sorteig 25 de maig 2011

Llistes admesos  2 de juny 2011

Període de matriculació 6 al 10 de juny 2011

A la pàgina web de l’IMET (Institut Municipal d’Educació) 
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/
ensenyament/institut-municipal-deducacio

tRobAREu Més INfoRMAcIó sobRE:

  Calendari complet de preinscripció i matrícula

  Altres llars d’infants de Tarragona que participen del perío-
de de preinscripció i matricula

  Imprès de preinscripció

  Altres informacions 

PreInsCrIPCIo I MatrICULa 
a Les LLars d’Infants

 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 Esperem les opinions, comentaris, aportacions 

i suggeriments de les famílies a ebressol@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

• Diumenge 5 De juny: 
pINZEllADEs MENuDEs
Acte de cloenda del programa pIcANtARols. 
Tindrà lloc a l’auditori caixa Tarragona. 
Hi participen les llars d’infants i les famílies. 
més informació: http://www.tarragona.cat/lajuntament/
conselleries/ensenyament


