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1. INTRODUCCIÓ
Una llar d’infants ha de ser una escola de qualitat. Diversos autors i organismes han
caracteritzat les escoles de qualitat com a institucions que afavoreixen el benestar i el
desenvolupament dels seus usuaris en les dimensions d’equilibri personal, cognitiu i social.
Per tal de que això sigui possible, fa falta una profunda reflexió sobre els valors educatius, les
millors metodologies per a potenciar aquest desenvolupament global, i uns objectius comuns
en l’equip de treball que configura el centre, tot recollit en un Projecte Educatiu.
Un projecte educatiu és el document de referència dels centres, on s’inclouen els trets
d’identitat d’aquests, la formulació d’objectius, l’estructura organitzativa, aspectes de
funcionament intern, etc. És a dir, no només és una declaració d’intencions, sinó que també és
una guia que ajuda a ordenar l’acció educativa i a donar-hi sentit.
No hi pot haver veritable educació sense intenció, sense valors, sense sistematització i sense
previsions. Per això, la conseqüència lògica d’un Projecte educatiu serà un Projecte curricular
que concretarà els acords sobre els aspectes nuclears de l’ensenyament: què es vol ensenyar,
i per què; com cal fer-ho; en quins moments, i com s’assegura que tot l’engranatge funciona i
es va ajustant
La Llar d’Infants Els Patufets, per tal de gestionar la seva autonomia pedagògica i organitzativa
i en aplicació del capítol I del títol VII de la Llei 12/2009, d’educació, ha elaborat –després de
reflexions, recerca i a base de les experiències educatives- un projecte educatiu en el qual es
concreten els principis pedagògics i organitzatius, els valors, els objectius i les prioritats
d’actuació del centre. Serà per tant el document que guiarà l’activitat del centre i dels seus
membres en el període de vigència fins la seva revisió. Els continguts que en ell hi apareixen,
són la base per al desenvolupament de totes les altres eines i instruments de planificació i
d’organització de l’execució que en l’actualitat existeixen. Amb aquest, es fa més ferma la
nostra consideració sobre la importància de l’educació dels Infants més petits.
Tal i com s’amplia a continuació, el projecte educatiu –elaborat conjuntament per l’equip
docent, i aprovat pel Consell Escolar-, consta de:
•

Marc legal i administratiu que regula l’educació infantil.

•

Descripció de la institució i de les característiques de l’entorn social, cultural i
sociolingüístic

•

Concreció de l’estructura i característiques del centre (horaris, professionals que hi
treballen, nivells educatius, espais, etc).
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•

Les intencions educatives del centre (trets d’identitat, finalitats educatives, model
pedagògic, objectius, principis metodològics, etc)

•

La concreció dels criteris metodològics, organitzatius i de seguiment i observació de
l’Infant.

•

L’estructura i funcionament del centre (reglament de règim intern, òrgans de govern,
estructures de participació, serveis, etc).
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2. MARC LEGAL I ADMINISTRATIU
Dues són les grans lleis que configuren el marc legal de les llars d’infants municipals i altres
serveis per a la petita infància:
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per referèndum el 18 de juny de 2006 i publicat en
el DOGC del dia 20 de juliol de 2006 i la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
El nou ESTATUT, explicita que totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a
accedir-hi en condicions d’igualtat. Descriu que correspon a la Generalitat, la determinació dels
continguts educatius del primer cicle de l’educació infantil i la regulació dels centres en què
s’imparteix aquest cicle, i també la definició de les plantilles del professorat i de les titulacions i
les especialitzacions de la resta del personal.
Garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d’ésser exercides per
aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de
legalitat. Atorga doncs, als poder locals: la planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació
infantil.
Per altre banda, la LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, la qual té per objecte regular el
sistema educatiu de Catalunya, determina que tots els alumnes tenen dret a rebre una
educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als
principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals.
Destaca que l'educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats
dels infants durant els primers anys de vida, a l' inici del procés d'aprenentatge, i ha de prevenir
i compensar els efectes discriminadors de les desigualtats d'origen social, econòmic o cultural.
L'etapa d'educació infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els
zero i els tres anys d'edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys
d'edat.
Durant l'educació infantil s'ha d'assegurar la detecció precoç de les necessitats educatives
específiques i de les manifestacions evolutives que puguin indicar un risc de trastorn dels
alumnes, que han de rebre una atenció ajustada a llurs característiques singulars.
Durant l'educació infantil, hi ha d'haver una cooperació estreta entre els centres i les famílies,
que són el primer referent afectiu dels infants i tenen la responsabilitat primera de llur educació.
A més d’aquests dos grans referents, hi ha un altre element legal fonamental que regula
específicament el primer cicle de l’educació infantil.
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El DECRET 101/2010, de 3 d’agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de
l’educació infantil, estableix com a principis generals, que:
L’educació infantil és l’etapa educativa i voluntària que s’imparteix als infants de zero a sis anys
i que s’organitza en dos cicles (tal i com concreta la Llei d’Educació). El primer cicle (0-3 anys)
s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i co-educadora. S’ha de posar una
atenció especial a la diversitat dels Infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives
específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament, tan bon punt es detectin, i
a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.
L’acció educativa ha de procurar la integració de les diverses experiències dels infants,
promoure el seu desenvolupament integral i l’adaptació al seu ritme evolutiu.
Sempre que sigui possible s’ha d’establir una coordinació amb el segon cicle de l’educació
infantil, per tal d’assegurar la transició adequada de l’alumnat i facilitar la continuïtat del seu
procés educatiu.
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3. DESCRIPCIÓ DE LA INSTITUCIÓ
3.1. TITULARITAT
La llar d´infants “ Els Patufets” és un centre educatiu públic de titularitat municipal (Ajuntament
de Canyelles) ubicada en el Passeig de la zona esportiva nº14 de Canyelles.

3.2. HISTÒRIA
La història de la llar d’infants, és la història dels ciutadans que viuen al poble de Canyelles. La
migració de poblacions properes, inclús de capitals de província, juntament amb la immigració,
han fet que augmenti la població i amb aquesta, la necessitats de serveis diversos, com ara la
Llar d’Infants.
Aquesta llar es va posar en funcionament el mes de setembre del 2008 i és continuació de
l’antiga escola situada a la plaça del casal s/n i carrer Major s/n.
La primera llar va estar en funcionament des del gener del 2004, havent d’ampliar-la el
setembre del mateix any al c/ Major, s/n , quedant el centre en dos edificis separats.
Degut a un increment de la demanda de la població es va decidir habilitar aquests dos edificis
de manera provisional fins la construcció de la nova llar. En aquesta, els noms de les aules
feien referència a animals propis de la zona en la que es troba ubicada la llar, al municipi de
Canyelles, tals com: pollets, cargols, conills, esquirols, guineus.
La nova llar és un edifici de construcció moderna, adaptat a la normativa actual. En el moment
de decidir els noms de les aules, entre els membres de l’equip, ens varem plantejar diverses
temàtiques i possibilitats: per una banda, ens varem plantejar la possibilitat de donar noms de
diferents muntanyes que envolten el municipi de Canyelles, com ara Montgròs, Puig de
l’Àliga,...; una altra opció va ser posar els noms a partir del conegut còmic dels Barrufets i donar
noms com el patufet juganer, l’artista, traginer, cuiner, etc.; una altra opció va ser posar noms
de balls populars, com ara, bastons, gegants, cercolets, diables, etc. Amb aquestes possibilitats
i després de sotmetre la decisió a consens, es va decidir decantar la balança per la última
opció, donat que en el municipi de Canyelles, se li estava donant molta importància al fet de
poder gaudir d’un conjunt de balls populars del municipi.
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4. ANÀLISI DE L’ENTORN
4.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA
Canyelles és un poble situat a la comarca del Garraf. Es troba entre dos capitals de comarques
com són Vilanova i la Geltrú (Garraf) i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Canyellles està
rodejada d’un entorn natural per diverses elevacions que són Sant Miquel, el Puig de l´àliga i el
Montgros. Envoltada pel parc comarcal d´Olèrdola i el parc natural del Garraf.
La riera de Vilafranca travessa el municipi i des de les muntanyes i turons que abracen el poble
en baixen diversos torrents que desemboquen al centre del terme, a la riera de Canyelles. Així,
ens trobem amb un municipi ric en aigua subterrània i en un privilegiat entorn natural.
Tots aquests factors converteixen Canyelles en un municipi amb un gran caràcter propi i
integrat en la geografia local.
Avui en dia Canyelles s´ha desenvolupat al llarg del seu terme donant origen a diferents
urbanitzacions.
La seva població censada és de 4.314 habitants el mes d’octubre del 2010. La seva superfície
és de 14,2 km2.
4.2. SERVEIS DE LA ZONA
Serveis educatius
Actualment a Canyelles hi ha una llar d’infants i una escola d’educació infantil i primària (CEIP
Sant Nicolau). Per fer secundària els/les joves s’han de traslladar a Vilanova i la Geltrú. En
horari no lectiu, i un cop per setmana, hi ha un espai familiar, situat a la mateixa Llar d’Infants
(La Caseta Blava).
El centre de recursos pedagògics més proper, està situat a Vilanova i la Geltrú.
De forma setmanal, s’instal·la al centre del municipi, una biblioteca mòbil.
Serveis Esportius
El municipi, té dos equipaments esportius: el gimnàs municipal, on s’hi realitzen diverses
activitats tals com: aeròbic, jazz, ioga, manteniments adults, fitness, etc; i la Zona esportiva, on
s’hi fa futbol (hi ha una Escola de Futbol), futbol sala i tennis. També hi ha l’Escola d’Escalada
La Facu, en la que s’hi realitza escalada, rutes de natura i observació d’ocells.
Per altre banda, hi ha un gran nombre d’entitats esportives, que tenen cabuda dins la vida del
poble.(Hípica, tir amb arc, etc).
Joventut
L’Ecijove, és espai on es pot trobar una aula-taller, una aula TIC, racó de la lectura, sala
d’estudi, sala de trobada, el SIAJ (Servei d’Informació i Assessorament per als joves) i el
9
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SERLOC, el Servei Local d’Ocupació.. I per als joves que inicien primer d’ESO, existeix la XAM
(Xarxa d’Acompanyament en el Municipi), la qual ajuda als alumnes a fer el pas de primària a
secundària i a fer activitats de lleure en el municipi.
Serveis sanitaris
El poble disposa d’un dispensari mèdic i de Serveis Socials.
Medi Ambient
El poble compta amb una deixalleria municipal, un servei de recollida de residus voluminosos i
un servei de recollida d’aigües residuals.
Comerç, indústria i turisme
Els diumenges, en horari de matins, es desplega el mercat setmanal. En el poble hi ha també
diversos restaurants i bars, les quals són sòcies de l’ARCAT (Assosciació de Restaurants,
Comerços i Activitats Turístiques de Canyelles) i d’altres comerços (forn, supermercat,
pirotècnia, etc.).
Transport
A Canyelles, hi ha servei de bus: Urbà i Interurbà, autobús nocturn, i transport escolar. També
hi ha servei de Taxi. I les dues estacions de tren més properes, són Vilanova i Vilafranca.
Actualment hi ha un projecte en curs, que preveu de cara a l’any 2025, la construcció d’una
estació de la renfe a Canyelles. Cal destacar també l’accessibilitat que té Canyelles per a
aquelles persones que es desplaçen amb vehicles; els accessos poden ser bé per la part de la
costa (Autopista C-32), o bé per la part interior (Autopista AP-7).
Serveis diversos
En el poble, hi ha correus, una farmàcia, diverses caixes i hi ha també un cementiri municipal.
Cal destacar també l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) i els serveis municipals, tals com els
agents policials, els serveis de neteja, extrangeria, mediació, etc.

4.3. DESCRIPCIÓ SOCIOECONÒMICA DE LA ZONA I DE LES FAMÍLIES
4.3.1. Tipus de població
Degut a l’expansió que ha viscut el municipi de Canyelles en els últims anys, en el centre ens
trobem amb diversitats culturals. Algunes de les famílies són nouvingudes i encara no dominin
del tot l’ idioma, tot i així, gran part de l’alumnat del centre prové del municipi de Canyelles,
tenint com a llengua materna el castellà. Gran part dels pares i mares dels infants treballen fora
del poble i tenen una mitja de dos fills/es. Les famílies que matriculen els seus fills i/o filles a la
llar, solen tenir un nivell socio-econòmic mitjà.
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4.3.2. Nivell acadèmico-cultural
A partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Canyelles i actualitzades en data
27/10/2010, i un cop analitzades aquestes dades, podem dir que la població de Canyelles es
distribueix de la següent manera:

25
0-10
11-20 a
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

20
15
10
5
0

Homes

Dones

És a dir, que la població de Canyelles està formada per 2193 homes i 2121 dones, i que es
tracta d’una població predominantment jove, donat que la major part de la mostra es concentra
en els trams d’edat que van de 31 a 50 anys, i veiem que hi ha una important part de la
població menor de 10 anys, que representen un 16% del total de la població.
Pel que fa al nivell d’estudis de la població del municipi de Canyelles, hem distribuït la mostra
de la següent manera:
•

Infants menors de 10 anys i que no saben llegir ni escriure i que no s’han tingut per tant
en compte a l’hora d’analitzar les dades.

•

Un grup de la població que no té estudis o no els han finalitzat (no tenen graduat
escolar, no tenen estudis, o tenen la primària incomplerta).

•

Un altre grup de la població amb estudis bàsics (graduat, ESO)

•

Un altre grup amb formació professional (FP I i II)

•

Un altre amb FP de segon grau o BUP i auxiliars

•

I

un

altre

grup

amb

la

població

que

té

una

diplomatura,

arquitectura,

enginyeria,llicenciatura o doctorats.
Un cop agrupades les dades en funció d’aquests paràmetres, les dades resultants són les
següents:
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A partir de la lectura d’aquestes dades, podem dir que el nivell d’estudis de la població de
Canyelles majoritàriament correspon al nivell d’estudis bàsics (graduat escolar i ESO).

4.3.3. Llengua de relació amb les famílies
Tal i com estableix l’Estatut de Catalunya, en matèria d’educació, la llengua de comunicació
habitual amb les famílies serà el català, tant oralment com per escrit. Tot i així, en aquells casos
en que les famílies tinguin dificultats de comprensió, es procurarà fer en el seu idioma, si es
coneix, i si no fos així, s’intentaria trobar un intèrpret que ajudés a facilitar la comunicació.

4.3.4. Diversitat-Immigració
Per tal de poder fer un “quadre de colors” amb la diversitat de nacionalitats que configuren la
població de Canyelles, hem analitzat les dades registrades en el cens de l’Ajuntament de
Canyelles en data de 27/10/2010.
Les dades facilitades pel consistori les hem dividit de la següent manera:
•

Ciutadans provinents d’algun dels 25 països membres de la Unió Europea

•

Ciutadans provinents d’Àsia o Oceania

•

Ciutadans provinents d’Àfrica

•

Ciutadans provinents d’Estats Units

•

Ciutadans amb nacionalitat sud-americana

•

Ciutadans provinents de països europeus que no pertanyen a la Unió Europea

Seguint aquestes distincions, la població de Canyelles nouvinguda, es distribueix de la següent
manera:
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Així, podem dir que la majoria de la immigració prové d’Europa i de ciutadans de països
pertanyents a l’Europa dels 25.
Per altra banda, podem dir que els immigrants i nouvinguts, representen un 8.11% del total de
la població del municipi de Canyelles, entre homes, dones i nens.

5. ESTRUCTURA I CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
5.1. HORARIS I CALENDARI
La Llar d’Infants municipal, tal i com s’estableix en el reglament de règim intern d’aquesta,
estarà oberta en horari base de dilluns a divendres, durant els mesos de setembre a juliol de
8:00 a 17:00h. Aquest horari pot ser parcialment modificat segons les necessitats de millora del
servei o directrius del Departament d’Educació de la Generalitat o de l’Ajuntament.
L’horari lectiu serà de 8:30 a 13 hores i de 15 a 16:30 hores.
A l’ inici del curs (durant el primer mes d’assistència de l’Infant a la llar) però, l’horari podria tenir
alguna modificació, segons les necessitats d’aquests i de les seves famílies, pel fet de dur a
terme el procés d’adaptació.
Alhora s’ofereixen com a serveis complementaris:
• Acollida: de 8 a 8:30h (la oferta d’aquest servei restarà sempre condicionada a una
demanda mínima d’ usuaris).
• Servei de menjador i descans: de 12 a 15 hores.
• Permanència: de 16:30 a 17h (oferta també condicionada a una demanda mínima
d’usuaris).
Al final de cada curs escolar, es programarà i s’aprovarà per part del consell escolar de la llar,
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l’horari i el calendari escolar del curs vinent.
Respecte el calendari escolar, a l’ inici de cada curs, es facilitarà a les famílies, per tal de que
tinguin constància dels dies lectius i festius. Així mateix, aquest document, estarà penjat al
tauler d’anuncis de la Llar durant tot el curs.
Els horaris per a aquest curs 2010-11, seran els següents:
•

Acollida: de 8 a 8:30h

•

Horaris de matí:

•

•

De 8:30 a 13h (els infants podran dinar a la llar)

•

De 8:30 a 15h (els infants dinaran a la llar)

Horari de tarda:


De 8:30 a 16:30 (tota la jornada)



De 15 a 16:30h (aquells nens/es que dinen a casa)
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5.2. ORGANIGRAMA I FUNCIONS DEL PERSONAL

El Director/a com a responsable de la Llar d’Infants tindrà les funcions següents:
•

Organització i planificació del centre, que té com a finalitat bàsica afavorir el
desenvolupament integral dels infants, garantint la cobertura de les necessitats
bàsiques d’aquests així com la seva seguretat i salut.

•

Dirigir, coordinar i controlar el personal que tingui assignat el centre, i distribuir les
tasques i horaris; a fi de garantir el bon funcionament de la Llar d’Infants.

•

Mantenir les relacions necessàries amb els familiars dels infants i amb altres
professionals i serveis en relació amb l’educació i el desenvolupament dels infants.

•

Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general dels alumnes, vetllant
per l’harmonia de les relacions interpersonals.

•

Elaborar els programes educatius i la programació de les diferents activitats de
l’Escola, en col·laboració amb la resta de l’equip docent.

•

Vetllar per l’elaboració anual de la programació general de l’escola, duta a terme per
l’equip d’educadors/es.

•

Convocar les reunions d’equip, i convocar i realitzar entrevistes i reunions amb les
famílies.

•

Vetllar perquè la llengua catalana sigui el vehicle d’expressió habitual en les reunions
de l’equip educatiu i, sigui emprada en totes les actuacions del centre: arxiu, informes
interns i comunicacions.

•

Supervisar el servei de càtering (menús, temperatures,...).
15
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•

Gestionar la dotació de recursos materials de l’escola

•

Vetllar pel compliment del reglament de Règim Intern del centre.

•

Informar, en tot moment, a la regidoria d’ Educació sobre el funcionament del centre, de
temes de personal i de tot el que succeeixi al centre que no faci referència pròpiament
al PEC.

•

Representar la Llar d’Infants davant l’Ajuntament, la comunitat educativa, altres
administracions i agents educatius.

Les coordinadores de cicle, a banda de ser alhora responsables d’aula, tenen les funcions
següents:
•

Supervisar les programació anual i vetllar per a la realització de les activitats per la
seva consecució

•

Convocar reunions entre elles, de forma regular, per tal de que els dos cicles realitzin
les activitats de forma coordinada

•

Vetllar pel compliment del reglament de Règim Intern del centre

•

Coordinar i representar el personal que forma part del cicle.

•

Dur a terme funcions de coordinació general, quan la persona encarregada de la
direcció, estigui absent.

•

Traspassar a direcció les comandes de material que sigui necessària per a la
realitzacio de les diferents activitats.

El tutor/a d’un grup d’infants el qual porta a terme l’atenció directa d’aquest, té les següents
funcions:
•

Tenir cura dels infants i vetllar per la seguretat i salut dels infants garantint la cobertura
de les seves necessitats bàsiques.

•

Responsabilitzar-se de l’elaboració, execució i l’avaluació dels programes individuals i
col·lectius que s’estableixin per a la formació i el desenvolupament integral de la
personalitat dels infants d’una forma coordinada i tindrà la responsabilitat de la classe
assignada.

•

Elaborar, anualment, la memòria del curs conjuntament amb la resta de l’equip
d’educadors/es.

•

Supervisar el possible personal en pràctiques adscrit a la classe.

•

Responsabilitzar-se de l’estat de la higiene i el benestar dels infants en tot moment i de
l’ordre de l’aula que li ha estat assignada.

•

Manipular els aliments i fer un control dels àpats dels infants.

•

Facilitar la informació de cada nen/a al seu càrrec i de la marxa de la classe als pares i
a la direcció. Elaborar informes individuals de cada infant per tal d’informar a les
famílies.

•

Tenir una relació periòdica amb els familiars dels infants facilitant i ajudant a una bona
comunicació i proporcionar-los orientació i suport.

•

Relacionar-se amb els professionals i els serveis que tinguin relació amb l’educació i el
16
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desenvolupament de l’Infant.
•

Assistir a les reunions que convoqui la direcció.

•

Assistir a les reunions/ xerrades de l’equip amb les famílies i realitzar també reunions
individuals amb les famílies.

Els educadors/es que no són tutors/es d’un grup d’infants, assumeixen les funcions de
personal de reforç, recolzant al tutor/a d’aula quan ho necessiti i en casos de suplències
(baixes curtes, permisos, etc. dels tutors/es) substitueixen a aquests i assumeixen les tasques
que li són pròpies d’aquest/a.
Respecte les tasques del personal no docent:
La monitora de menjador, responsable del funcionament i la dinàmica d’aquest, té les
següents funcions:
•

Preparar el menjador amb la quantitat de taules i cadires, segons la quantitat d’infants
que es queden cada dia.

•

Servir els plats a cadascun dels alumnes i ajudar a aquells infants que encara no són
del tot autònoms alhora de menjar.

•

Vetllar per tal de que es compleixin els objectius d’aprenentatge del menjador.

•

Vetllar per tal de que es duguin a terme correctament les condicions d’higiene del
personal de menjador (ús de guants).

•

Ajudar als infants en l’adquisició dels hàbits d’autonomia i d’higiene, tant abans, durant,
com després del menjador.

•

Controlar la quantitat de menjar de cada nen/a i realitzar un registre diari.

•

Controlar la temperatura i l’estat general del menjar, abans de servir-lo.

•

Portar un control dels aliments que provoquen reaccions al·lèrgiques o intoleràncies en
els nens i nenes.

•

Vetllar per tal d’oferir als infants un espai idoni per a fer la migdiada, vigilant-los durant
aquest moment del dia.

•

Recollir i dur a terme la neteja general del menjador.

És important destacar, que tot l’equip de treball, haurà d’utilitzar de forma correcta, la
indumentària (bates i samarretes) facilitada per l’Ajuntament. D’aquesta manera, direcció, les
coordinadores, les diferents educadores i la monitora de menjador, seran fàcilment
identificables, tant pels infants, com per les seves famílies.
Per altre banda, el personal de la llar (docent i no docent), haurà de tenir el títol adequat
(segons dicti la normativa legal vigent, juntament amb la normativa municipal), per tal d’exercir
les seves funcions.

5.3. NIVELLS EDUCATIUS I RÀTIOS
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La llar consta de 8 aules, inicialment, d’aquetes 8 aules, 2 han estat pensades per a nadons a
partir de 16 setmanes i que faran l’any durant el curs escolar. Les altres 6 aules estan
concebudes per a infants d’un a tres anys anys.
Tal i com estableix la llei del 2006 i que canvia les ràtios de la llei anterior, les ràtios per als
nadons és de 8 per aula, per als infants d’1 a 2 anys, és de 13 per aula i de 2 a 3 anys, és de
20 infants per aula.
La llar d’infants Els Patufets, es va projectar quan estava vigent la normativa anterior al 2006,
de manera que els metres quadrats necessaris per aula eren uns altres. Donat que la
normativa vigent estableix que hi ha d’haver 2m quadrats per infant a l’aula, a la llar podem
tenir un màxim de 16 infants per aula en el cas dels infants de 2 a 3 anys.
Val a dir que aquesta particularitat, confereix una atenció més personalitzada als infants i a les
seves famílies.

5.4. ESPAIS ESCOLARS
Plànol de la llar

L’estructura de la llar és centralitzada. Les seves estàncies són: 8 aules, un canviador compartit
per cada dues aules, una sala de professors amb lavabos i dutxes, un lavabo per a
minusvàlids, la cuina, el rebost, la sala de calderes, la bugaderia, el despatx de direcció, la sala
polivalent i el pati dividit en dos espais, un per als lactants (4 mesos a 1 any) i un de més gran
pels caminants (d’1 a 2 anys) i pels maternals (de 2 a 3 anys).
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Les aules estaran repartides en:

Lactants

Caminants

Maternals

A la classe de nadons referent a l’espai, distribució, material, en aquestes aules:
Tenen 24 m² aproximadament. Adjunta a cadascuna i fent de separador hi ha el canviador
compartit. A la classe dels Grallers està ubicada la biberoneria, espai destinat a fer de rebost
de les farinetes, llet, biberons i eines necessàries per a la seva preparació, així com un
microones. En aquest espai està prohibit guardar qualsevol altre tipus de material o objectes
per qüestions d’higiene i salubritat (Conjunt de condicions sanitàries idònies per al consum d'un
aliment o producte alimentari).
En aquestes aules hi podrà haver un màxim de 8 nens/es. En el canviador de 11.46 m², estarà
la roba de canvi dels Infants, i tots els productes per la higiene d’aquests, distribuïts en armaris
baixos a totes dues bandes de la sala i en els prestatges. En el canviador hi ha dues piques
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amb arribada d’aigua calenta i freda, una banyera i un aparell esterilitzador per biberons i
xumets. La paret frontal del canviador, i un dels costat, és de vidre per deixar una amplia visió
de les aules. També hi ha dos finestrals que donen a la sala niu (Dormitori) on dormen els nens
i nenes, la qual està ubicada entre les dues classes, fent 19.01 m². Aquesta té finestres que
donen al pati per facilitar la ventilació i l’entrada de llum natural, quan es necessari. A la sala hi
haurà bressols, els barrots dels quals estaran verticalment col·locats i amb una separació no
superior als 10 cm. Hi ha prous bressols per cobrir les necessitats de totes dues aules, és a dir,
16. Tant a les aules com a la sala niu hi ha un regulador de temperatura individualitzat.
La resta d’aules tant de P1 com P2 referent a l’espai, distribució, material, en aquestes aules:
Hi ha un total de 6 aules, ubicades al llarg del passadís, les quals tenen una superfície de
31.91m² i estan separades per un canviador per cada dues aules, que comparteixen i que té
11.40 m² aproximadament. La distribució d’aquestes aules és igual a la de les aules de nadons
excepte al tamany i els banys que es descriuen als apartats següents. La ràtio ubica 13 nens
pel cicle de caminants i 16 nens pel cicle de maternals. (veure apartat 5.3 Nivells educatius i
ràtios d’aquest document).

Els penjadors
Els penjadors estan ubicats al llarg de tot el passadís en front de cada aula, i hi han els
suficients per a tots els nens i nenes. Aquests, afavoreixen l’autonomia dels infants, ja que al
estar situats a l’alçada d’aquests facilita que puguin penjar i despenjar les motxilles i els abrics.
Al mateix temps són segurs, és a dir, tenen tots els cantons arrodonits i no sobresurten massa
de la paret. S’ha de tenir en compte que entre un penjador i un altre, hi ha d’haver espai
suficient per col·locar la motxilla i l’abric de cada infant sense que s’interfereixen.
La climatització
És molt convenient que per l’època de l’any que fa més calor hi hagi una bona ventilació natural
creuada amb bons sistemes graduables de protecció solar (persianes, tendals, porxades,...)
Així i tot el nou decret de requisits mínims estableix que els centres han de tenir un sistema de
climatització.
Els paviments
Paviments interiors: el paviment de les aules és de parquet, essent més tou i càlid que altres
tipus de terres. Aquest és de fàcil neteja i manteniment.
A les zones comunes del centre es poden utilitzar altres paviments que compleixin amb la
condició de facilitat de neteja i manteniment, com és el cas de la sala polivalent, la qual es de
foam.
Paviments exteriors: es distingeixen pel seu ús i tractament les següents àrees:
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Aquesta zona està coberta amb un porxo que fa també funcions de control solar (llum i
temperatura) a les aules i permet el seu ús amb pluja.
-

Per a les zones exteriors contigües a les aules (terrasses), el paviment haurà de ser,
impermeable i fàcil de netejar .

-

Àrea de l’arener: Tot el pati dels Cicles de P1 i P2 els areners s’han de fer amb les
condicions òptimes d’higiene, mida i manteniment que els faci viables. S’ha de tenir en
compte: bon sistema de drenatge que eviti acumulació d’aigua de pluja, dimensions
adequades que permeti el joc des de l’exterior. El pati fa 415 m².

-

Hi han zones d’ombra: de vegetació i tendals.

-

El mobiliari exterior ha de ser: cantons arrodonits, alçada adequada pels infants,
afavorir el joc col·lectiu però al mateix temps hi ha d’haver racons i espais pel joc
individual (per poder amagar-se i aïllar-se si l’infant ho necessita: casetes, canonades,
racons ), ...

-

Habilitar alguna zona del pati per jocs amb aigua, com es el cas de l’armari que hi ha
amb la mànega d’aigua.

-

També ha de suportar bé les condicions climàtiques exteriors (sòl i pluja).

-

Hi ha continuïtat entre espais interiors i exteriors: s’han de pensar bé perquè realment
donin continuïtat a l’espai de l’aula. A l’aula de nadons s’ha de pensar quins tipus de
trespol s’ha de posar per facilitar que surtin al pati (tou, bo de netejar, càlid, resistent a
l’exterior, bon manteniment,...).

-

Les baranes del pati i els barrots, estan verticalment i amb una separació no superior
als 10 cm.

El sostre
Encara que el sostre pot ser de qualsevol material mentre es compleixin les normatives de
seguretat i facin complir el control acústic del Codi Tècnic, en el cas de la llar, el sostre és de
fusta.
És molt important que els cels rasos siguin practicables per tal de facilitar el registre
d’instal·lacions, i que tinguin capacitat fono absorbent (s’ha de tenir en compte que a partir
d’octubre del 2008 s’aplica el nou DB-HR de control acústic del Codi Tècnic).
La il·luminació
És recomanable disposar d’enceses independents paral·leles a la façana (estalvi energètic).
A les aules dels nadons és de suma importància que la il·luminació sigui indirecta (utilitzar
reflectors o difusors) per evitar enlluernaments ja que els nadons passen bastant de temps
mirant al sostre.
Es convenient distingir les qualitats d’il·luminació de les diferents zones.
A la zona de descans es recomanable que el punt de llum sigui regulable.
Les portes
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Totes les portes, tant interiors com exteriors, disposen de sistemes de protecció (gomes o
plàstics que protegeixen la part de les frontisses i la d’obertura).
Les exteriors com les d’emergència, de les quals hi ha tres al llarg de tota la llar, convindria que
tinguessin un tancament de seguretat (retardant) perquè puguin quedar ancorades en posició
oberta) per evitar que els infants es puguin fer mal als dits.
A les portes de les aules i de pas interiors seria recomanable disposar de panys de tancament
a una altura inaccessible pels infants i que sigui maniobrable des de dins i fora del recinte.
Les finestres de les aules
Són molt interessants els grans finestrals que hi tenen totes les aules, que permeten que els
infants vegin l’exterior, en aquest cas el pati.
La part baixa dels finestrals és fixa. En un dels extrems de la part superior, (a una altura que no
arriben els infants) hi una una zona mòbil, que es pot obrir i tancar per afavorir la ventilació
(sobretot a l’època de l’any que fa més calor: maig-setembre) sense haver de necessitar
sistemes de refrigeració. A l’altre extrem del finestral, hi ha una porta per tal de facilitar l’entrada
i la sortida a la zona exterior.
Respecte les finestres dels passadissos (situades també a una alçada inaccessible pels
infants), aquestes són corredisses per tal d’evitar accidents i afavorir també la ventilació
general dels espais.
Els espais per emmagatzemar
A cadascuna de les aules, hi ha armaris per tal d’emmagatzemar el material de l’aula (jocs,
llençols, joguines dels infants, material fungible,etc). Aquests són una bona solució ja que hi
caben gran quantitat de material i aquest no agafa pols (evitant al·lèrgies).
Estèticament també són una bona solució perquè moltes vegades a les aules hi ha gran
quantitat de prestatgeries amb molt de material acumulat innecessariament.
Els dormitoris
El dormitori pels nens i nenes dels grups de caminants i maternals, està situat a les dues aules
situades al final del passadís per evitar que el transit pugui molestar el descans dels infants.
Per que pugui funcionar adequadament s’ha de tenir en compte factors com: la il·luminació
(s’ha de poder enfosquir l’ambient), l’enrenou de ambient, la comunicació amb altres aules
(aquestes estan directament comunicades a través del canviador, per tal de facilitar la vigilància
dels infants mentre dormen), no ha de ser zona de pas (s’han d’evitar les interferències d’altres
persones de l’escola: netejadora, cuinera, etc.).
Hi ha d’haver una zona d’emmagatzematge pel material que es necessita a l’hora de dormir:
llitets, hamaques o matalassos, llençols, cobertors, etc, que està ubicat a la part de darrera de
la llar, justament desprès d’aquestes aules.
La protecció de les parets
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A l’interior d’aules i zones comuns, les parets tenen una protecció fins una alçada de 1.20 m. de
tipus de compòsit tipus Formica, Trespa o similar. S’està treballant per tal de protegir aquelles
cantonades de parets i mobles que poden ser perilloses pels Infants, en casos d’impacte.
Els banys-canviadors
Els banys són una part molt important del centres i convé tenir molta cura a l’hora de dissenyarlos. És molt important tenir en compte:
-

Les finestres que separen el canviador de l’aula, tenen foram de L, per tal de que
l’educadora tingui una visió completa de l’aula. Al canviaodr, hi ha una escala per què
els infants, amb ajuda de la mestra, puguin pujar a la taula de canvis (potenciant
l’autonomia dels infants i evitant problemes d’esquena de les mestres). El sistema és
mòbil i té un espai per guardar-lo quan no s’utilitza.

-

És important tenir en compte l’alçada de la taula de canvis (1 m. aproximadament) per
tal d’afavorir la relació afectiva entre els Infants i les seves educadores en els moments
de canvi, evitant així també problemes d’esquena d’aquestes.

-

Seria interessant que hi hagués un mirall on l’Infant que es canvia es pugui veure (al
costat o a sobre).

-

Sota els canviadors hi ha els armaris baixos per guardar les pertinences dels infants.
Han de ser eficaces, suficientment grans per guardar tots els estris, i amb un bon
disseny. Han d’afavorir la sensació d’ordre i de cura.

-

Hi ha d’haver almenys una banyera a tots els canviadors.

-

S’han d’afavorir ambients càlids (solen ser freds i asèptics), ja que faciliten el control
d’esfínters i el canvi de bolquers.

-

Les aixetes estan ubicades a certa alçada facilitant l’autonomia dels infants, amb
disseny monocomandament que permet que els infants les puguin obrir i tancar amb
facilitat (. Han de ser molt resistents.)

-

Les piques són amples i col·lectives amb vàries aixetes, de forma rectangular per evitar
el retorn de l’aigua perquè els infants no se banyin i que es puguin utilitzar per funcions
educatives (l’aigua com a element pedagògic: taller d’experimentació i manipulació,
netejar joguines...).

-

El sistema de descàrrega d’aigua dels wàters ha de ser fàcil d’usar pels infants, ha
d’estar situat al seu abast, amb descàrregues controlades i molt resistent (evitar
problemes de pèrdues d’aigua i manteniment) en aquest cas cadenes.

-

El paviment ha de ser antilliscant i bo d’eixugar.

-

S’ha de tenir en compte la calefacció al canviador.

Espais comuns
Els espais comuns (passadissos, entrada, etc.) són molt importants a l’escola infantil ja que ens
ajuden a definir els trets del centre, afavoreixen que els infants i les seves famílies facin una
bona adaptació i es situïn millor a la llar, comparteixin moments amb les altres famílies,...
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Pel que fa a l’entrada hem de destacar que:
-

És molt important per a tothom: famílies i infants ja que és la primera imatge i sensació
que tenen de l’escola, i per tant, és molt convenient que sigui acollidor, càlid, que
convidi a entrar i estar-hi. Ajuda a establir bones relacions amb l’escola (els
professionals) i amb la resta de famílies.

-

Defineix la identitat del centre i per tant ha de ser acollidor, càlid, lluminós, afavoridor de
l’ intercanvi d’informació,...

-

Ha de ser un espai multifuncional, en ells s’hi poden fer: tallers amb infants, amb
famílies, zona d’exposició, zona de joc,...

-

No ha de ser sols una zona de pas cap a les aules.

Referit als passadissos convé tenir en compte:
-

Són amples per permetre el pas dels nens i les famílies que els acompanyen i també
per tenir ubicats els penjadors dels nens.

-

És important destacar que a l’exterior de cada aula, i situat al passadís, hi ha un panell
informatiu, on les mestres pengen informació diversa dirigida a les famílies (informació
sobre la programació, sobre el material que han de portar, el calendari, el menú, etc).

-

Tot el recorregut del passadís dona a l’exterior i les finestres permeten l’entrada de
llum, fet que afavoreix la sensació de calidesa quan els infants i les seves famílies es
dirigeixen cap a les aules.

Quant als espais per a reunions de treball de gestió s’ha de valorar:
-

Espai per a reunions amb un ambient que afavoreixi la feina de grup (mobiliari adequat,
llum i temperatura). És un espai propi de l’equip educatiu i s’ha de cuidar el seu disseny
ja que afavoreix les relacions adequades i sentir-se bé a la feina. És important el fet de
disposar d’armaris per emmagatzemar el material necessari (no s’ha de convertir en un
magatzem de material didàctic, per això és convenient que n’hi hagi un). Hi ha d’haver
ordre i facilitat de neteja (l’acumulació de molt de material afavoreix el desordre i
l’acumulació de pols influint negativament en la feina de les mestres).

-

Té un total de 17.79 m², amb accés directe als vestidors, lavabos i dutxes, espai aquest
últim de 12.38 m².

En altres espais s’ha de destacar:
-

És convenient i funcional l’espai específic que hi ha a l’entrada de la llar per guardar els
cotxets, amb un bon sistema per col·locar-los utilitzant el mínim d’espai, com per
exemple plegats i penjats a les barres que hi ha ubicades. (11.66 m²).

-

A l’entrada hi ha una gran catifa per evitar l’entrada de brutícia amb les sabates. Està
encaixada en el terra per evitar caigudes i és de fàcil neteja.

-

Bona zona exterior d’entrada, amb espai per vegetació, etc.; que afavoreixen la creació
de relacions entre les famílies a l’entrada i sortida del centre.
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Despatx de direcció
Fa un total de 14.28 m². Amb una gran taula pel treball personal, una taula annexa per
l’ordinador, armaris, prestatges i cadires suficients per rebre les famílies i fer reunions
individualitzades.
En aquest espai està ubicat el quadre general de llums.
Sala d’usos múltiples
S’ha de tenir en compte que tal com el seu nom indica aquest espai es pot utilitzar per molts
tipus d’activitats i en moments molts diferents. En l’horari escolar es pot utilitzar per fer
psicomotricitat, tallers amb els infants, tallers amb les famílies, menjador, reunions amb les
famílies, etc. Fora de l’horari escolar també es pot utilitzar per realitzar Espais Familiars,
massatges, ioga amb els infants, reunions, etc.
Aquest espai té un gran número d’armaris que serveixen de magatzem pel material de
psicomotricitat i altres (així evitant problemes d’higiene i d’ocupació d’espai).
Convé que les dimensions siguin una mica més dels 40 m² establerts per normativa.
És considera el seu disseny de summa importància per què hem de tenir en compte que aquest
espai no sols l’utilitza el personal i infants de la llar sinó que és un espai d’ús públic, és a dir,
que l’utilitzaran molts altres ciutadans al llarg de l’any per múltiples activitats.
La cuina
-

A més a més de les dues portes d’accés que hi ha al passadís i que la comuniquen a
l’interior de la llar ja que està ubicada en un lateral de l’edifici, disposa d’un enorme
finestral que permet l’accés de llum natural i ventilació, i una porta que comunica amb
un passadís extern a la llar comunicant directament amb el carrer. També hi ha una
altre porta d’accés a un espai ample que comunica amb el carrer destinat a la càrrega i
descàrrega de provisions i per on es trauran les deixalles, i que està ubicada al rebost
continu a la cuina i dins d’aquesta.

-

Hi ha un bany-vestidor per a la cuinera.

-

Disposa d’un rebost per guardar els aliments.

-

Els prestatges del rebost son de material no porós i rentable.

-

El terra i parets de la cuina és d’un material no porós i esllavissant, i les partes estan
enrajolades.

-

Varies aixetes i piques grans amb arribada d’aigua calenta i freda.

-

Hi ha un gran extractor, nevera, congelador, rentavaixelles, fogons ubicats a una gran
taula central, i bastant espai destinat a taula de cuina d’acer per la manipulació dels
aliments.

-

Aquest espai té un total de 27.70 m², el rebost 7.57 i l’espai de les neveres 3.61.

La bugaderia
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-

Disposa de 5.57 m².

-

Serveix de magatzem pels estris de la neteja en el que hi ha un abocador amb aixeta
pels poals.

-

Rentadora

-

Assecadora

-

Prestatges i un armari.

-

Aquest és l’únic espai que no dona a l’exterior i per tant té llum artificial.

Lavabo d’accés a minusvàlids
Situat al passadís de l’esquerra de l’entrada de la llar. Amb els elements sanitaris
necessaris i que marca la llei per complir aquesta funció. Està ubicat entre la cuina i la
bugaderia, i fa 3.98 m².
Sala de calderes
On s’ubiquen la caldera, les escales i altres eines necessàries per a les tasques de
manteniment. Està ubicada fóra de la llar respectant les mesures de seguretat, podent-t’hi
accedir per un pati exterior que comunica amb la cuina, i on hi ha dos dipòsits de gasoil.
Annex-Altres aspectes a destacar
•

Les instal·lacions elèctriques, de gas i d’aigua compliran les normes vigents.

•

En el cas de l’aigua calenta, totes les aixetes estaran connectades a un limitador de
temperatura màxim fixat.

•

El mobiliari serà de superfície no porosa, rentable, amb bores arrodonides i sense
sortints traumatitzant.

•

Les joguines seran atraumàtiques, inestellables, atòxiques, rentables i inerpassables.

•

El material fungible serà no tòxic.

•

El mobiliari i les instal·lacions compliran les normes vigents contra incendis.

•

Hi ha extintors ubicats al llarg de tota la llarg situats de manera estratègica per ser
funcionals en cas d’incendi i compleixen la normativa de revisió establerta.

•

La farmaciola estarà fora de l’abast dels nens, a una alçada mínima de 1.20 metres i
degudament tancada. Concretament ubicada als vestidors de les educadores.

•

La farmaciola disposarà de:
o

Material de cura: cotó, gases, esparadraps, tiretes, tisores, pinces, alcohol de
70 ºC, aigua oxigenada i tintura de iode.

o

Material mèdic: termòmetre, antitèrmics, sèrum fisiològic, col·liri.


Per poder treballar en l’àmbit de l’educació, serà recomanable que el
personal es faci les revisions anuals.



El personal manipulador d’aliments, complirà els requisits i es sotmetrà
a les revisions que preveu la Legislació vigent.



Es prohibeix fumar al personal en tot el Centre.
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5.5. RELACIÓ AMB ENTITATS QUE INCIDEIXEN AMB EL CENTRE (TREBALL EN
XARXA)
Treballar en xarxa vol dir: pensar, comunicar-nos i actuar conjuntament, compartint objectius i
recursos, unificant capacitats i esforços, relacionant les nostres accions. El treball en xarxa és
un treball de col·laboració que dos o més professionals estableixen partint d’un objectiu comú.
En aquesta col·laboració és necessària una coordinació entre els serveis i/o institucions en
base a programes d’actuació.
El Treball en Xarxa busca ser un element que contribueixi des de la perspectiva de la justícia
(tothom té dret a l’èxit escolar, educatiu, social…), a la millora col·lectiva de totes les persones
d’una comunitat. A partir de la construcció d’un projecte educatiu compartit entre tots els agents
del territori ( escoles, lleure, famílies, esports…) es pugui avançar cap a l’heterogeneïtat social
dins de cada escola.
Els fonaments d’aquest treball són:
•

Donar respostes reflexionades, coordinades i diverses a aquells problemes que puguin
sorgir.

•

Construir i assolir un projecte educatiu compartit.

•

Objectius d’igualtat

•

Respostes contextualitzades en funció del territori, de les famílies, els infants…..

•

Respostes educatives integrals i interdisciplinàries.(és a dir, comptant amb l’opinió i la
paraula de professionals diversos dins el món educatiu –psicòlegs, mestres,
educadores, logopedes, etc-.)

•

La participació, acompanyant i ajudant a les famílies en un procés educatiu del qual ells
també són responsables.

•

Pluralitat d’agents alhora d’intervenir. En el món de l’educació, tothom és necessari,
alhora que es necessitat.

•

Confiança. (Cal conèixer i reconèixer totes les persones implicades i construir-hi
relacions de confiança).

•

Capacitat d'iniciativa en el desenvolupament d'accions creatives i audaces per generar
millores. (Proactivitat) i d’estratègia (Conjunt d’accions que es duen a terme per
aconseguir un objectiu). Afavorint així la prevenció i establiment dels canals de solució
de futurs problemes.

•

Proximitat en les relacions.

•

Relacions horitzontals entre els professionals. Diversitat de lideratges i relacions de
poder. Lideratge cooperatiu.

•

Territori-comunitat:sostenibilitat.
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Donat que el nostre projecte educatiu, volem que sigui participatiu, la llar cal que tingui
motivació de crear ponts de comunicació i relació amb els serveis que se’ns ofereixen des de la
xarxa assistencial, els quals donen resposta i atenen a Infants i a les seves famílies amb les
mateixes característiques que els Infants de la Llar, pel que fa a l’edat, així com amb la resta de
centres educatius i entitats de la zona. Les nostres intencions van dirigides a treballar de forma
cooperativa amb la resta de serveis de la zona, per tal de crear un coneixement compartit, per
tal de donar la millor resposta possible davant dels reptes que vagin sorgint en el dia a dia.
Per altra part el centre es compromet a participar activament en totes aquelles activitats i
ofertes culturals i educatives proposades per diferents institucions que siguin coherents amb el
projecte i l’edat de l’alumnat i que siguin aprofitables per la nostra comunitat educativa.
Respecte els serveis de la xarxa assistencial, aquests són:

5.5.1.Serveis Educatius
Els serveis educatius poden ser de zona o específics:
Els serveis educatius de zona (SEZ) són serveis per a l’assessorament psicopedagògic i per
al suport en recursos pedagògics als centres educatius de la zona. Són equips
multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats
concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies).
Inclouen l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), el centre de recursos
pedagògics (CRP) i l’equip de llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).
Aquests, actuen de manera integrada, per donar suport a la realització efectiva del projecte
educatiu dels centres i dels projectes educatius de zona.
També existeixen, els anomenats Camps d’aprenentatge (CdA), els quals són una xarxa de
serveis situats en contextos singulars que donen suport al professorat per tal que l’alumnat
assoleixi objectius d’aprenentatge relacionats amb l’estudi del medi a partir de projectes que es
desenvolupen en estades al camp d’aprenentatge, en activitats a l’entorn o en el centre mateix.
Els serveis educatius específics (SEE) són serveis de suport a l’activitat pedagògica dels
centres amb l’objectiu d’adequar l’actuació educativa a l’alumnat amb discapacitat o trastorns
greus del desenvolupament i la conducta.
Els SEE fan l’avaluació específica de necessitats educatives d’alumnat amb discapacitats
vinculades a la seva especialitat, ofereixen suport en recursos i materials didàctics específics i
duen a terme accions de suport per al professorat i l’alumnat i famílies per a la intervenció
educativa.
Són serveis educatius específics:
•

CREDA (centre de recursos educatius per a deficients auditius). Són serveis de suport per a l’educació de l’alumnat amb discapacitat auditiva i trastorns de la
comunica-ció i el llenguatge.
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•

SEEM (servei educatiu específic en discapacitat motora). Són serveis de suport a
l’educació de l’alumnat amb discapacitat motriu.

•

SEETDiC

(servei

educatiu

específic

en

trastorns

generalitzats

del

desenvolupament i de la conducta). Són serveis de suport per a l’educació de
l’alumnat amb trastorns ge-neralitzats del desenvolupament i de la conducta.
•

CREDV (centre de recursos educatius per a discapacitats visuals). Són serveis de
suport per a l’educació de l’alumnat amb discapacitat visual.

Per altre banda, com a servei educatiu, també cal destacar les funcions de:
•

Centre d’Educació Infantil i Primària del poble, el CEIP Sant Nicolau, el qual
desenvolupa la seva tasca educativa amb alumnes d’edats compreses entre els 3 i els
12 anys.

•

Centres d’educació especial (CEE), els quals tenen dos grans objectius:
o

L’atenció educativa de l’alumnat amb necessitats educatives especials
derivades de condicions personals de discapacitat que no pot ser atès a
l’escola ordinària, configurant una intervenció pedagògica que promogui
l’aprenentatge significatiu de l’alumne de forma intencional i reflexiva.

o

Ser centre de recursos i serveis en el tractament de l’atenció a la diversitat i la
inclusió en els centres ordinaris mitjançant: la coordinació amb els diferents
serveis sociosanitaris i educatius per tal de fer la detecció, diagnosi i seguiment
de les necessitats a nivell de territori que es plantegen a l’escola ordinària en
matèria d’inclusió, programes de suport a la secundària, escolaritat compartida,
activitats compartides, programes d’acompanyament a l’escola bressol, a
l’etapa de primària i a la transició escola-treball, assessoraments a docents,
anàlisi de casos, conferències a famílies...

•

Ludoteques, espais extraescolars, etc.

•

Altres serveis privats. Els quals estan formats per professionals de diferents àmbits,
que poden donar resposta a les diferents necessitats dels Infants i joves, segons les
seves especialitats.

5.5.2. Serveis Socials
CDIAP (Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç)
Són serveis especialitzats en la consulta, el diagnòstic i el tractament de la població infantil, des
del naixement fins els 6 anys, que presentin alguna alteració en el seu desenvolupament o el
risc de patir-la, sigui per causa orgànica, psicològica i/o social.
Està integrat en el Programa Sectorial d’Atenció Precoç de l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials (ICASS), del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya, convertint-se en un servei totalment públic i gratuït.
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Les seves funcions són:
•

Acollida i orientació de totes les consultes efectuades pels pares o professionals.

•

Avaluació global de la problemàtica que presenta el nen/a, per establir el
psicodiagnòstic i la modalitat terapèutica adequada

•

Orientació i recolzament als professionals de l’escola on assisteix el nen/a.

•

Coordinació amb els diferents professionals dedicats a l’infància, per establir vies de
prevenció i detecció.

•

Formació i docència.

SSAP ( Serveis Socials d´Atenció Primària)
Constitueixen el punt d'accés immediat al primer nivell del sistema català de serveis socials, el
més proper a l'usuari i als àmbits familiar i social. Aquests serveis es presten mitjançant equips
multiprofessionals.
Hi poden accedir, totes les persones que viuen a Catalunya i, especialment, aquelles que
pateixen mancances socials, adreçant-se als serveis bàsics d'atenció social primària del
districte, municipi o comarca on estiguin empadronats. La relació d'aquests serveis de la xarxa
pública es pot consultar al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments de serveis socials.
Els serveis que presten són:
•

Serveis bàsics d'atenció social primària

•

Serveis d'atenció domiciliària

•

Servei de telealarma i teleassistència

•

Serveis de residència d'estada limitada

•

Serveis de menjador

•

Serveis de centres oberts per a infants i adolescents

•

Serveis de suport i assessorament tècnic dels diferents professionals d'atenció
primària.

EAIA ( Equips d’atenció a Infància i adolescència en risc)
És un servei social especialitzat format per un equip interdisciplinari (pedagog/a, psicòleg/a,
treballador/a social i educador/a social), dedicat a l’atenció de nens/es i adolescents en situació
d’alt risc social a Catalunya. Recullen, globalitzen i valoren la informació, per emetre propostes
tècniques orientades al benefici dels nens/es. Aquets nens/es i adolescents han estat derivats a
aquest equip, o bé directament des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA) o bé des dels serveis socials d’Atenció Primària (SSAP).
Són els equips de referència de la família biològica dels nens/es i els adolescents en situació
d’alt risc social. Les seves intervencions tenen com a objectiu incidir en les condicions adverses
i de risc per modificar-les a partir d’un pla de treball. Aquests, depenen dels consells comarcals
o dels ajuntaments corresponents.
Espais familiars
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L’objectiu d’aquests espais d’atenció a la infància 0-3 anys, és donar suport i acompanyar a les
famílies en tot el procés de criança dels fills/es en els primers anys de vida, intentant resoldre
dubtes i qüestions que inevitablement sorgeixen durant aquesta etapa.
Els espais familiars són un lloc de trobada entre adults, infants i professionals que possibiliten
l’intercanvi d’experiències i coneixements sobre la criança dels fills/es.
De forma setmanal –i des de ja fa un any-, la sala polivalent de la Llar, es converteix en horari
no lectiu, en un Espai Familiar de Petita Infància, anomenat: “La Caseta Blava”. Es tracta d’un
espai gratuït, -subvencionat per l’Ajuntament de Canyelles-, per compartir amb els fills (de 0 a 4
anys), on es conversa amb altres pares/mares, on parlar i ser escoltat per un equip de
professionals, on les famílies poden compartir experiències, preocupacions, pors i alegries. Un
lloc per parlar, jugar, ser escoltat i reduir tensions. És important saber que també és un espai
pels futurs pares i mares, on s’hi sentiran acollits, podran exposar les angoixes i inquietuds que
estiguin experimentant, i també tot allò que els preocupi en el moment en que l’Infant hagi
nascut, en un entorn relaxat i professional. L’organització i el funcionament de La Caseta Blava,
s’inspiren en l’esperit de la Maison Verte, un servei d’acollida per a pares i infants que va crear
a París el 1979 la psicoanalista Françoise Dolto, entre d’altres professionals.

5.5.3. Serveis Sanitaris
ABS ( Àrees Bàsiques de Salut) i EAP (Equips d’Atenció Primària).
Les àrees bàsiques de salut (ABS) són unitats territorials elementals a través de les quals
s’organitzen els serveis d’atenció primària. En el territori de cada ABS, es localitza el dispensari
i els consultoris locals. Cada ABS té assignat un equip d’atenció primària que presta l’atenció al
CAP i es desplaça als consultoris.
L’equip d’atenció primària és el conjunt de professionals sanitaris i no sanitaris que dirigeix i
desenvolupa les seves activitats d’atenció al conjunt de la població d’una ABS. Aquests
professionals ofereixen una atenció integral, que inclou l’atenció i la prevenció de malalties,
l’educació en els hàbits saludables i l’orientació en l’assistència social. Si el problema de salut
requereix altres atencions, des del centre d’atenció primària adrecen al recurs assistencial que
es precisa (atenció especialitzada, proves diagnòstiques, etc).
CSMIJ (Centres de salut mental infantil i juvenil)
Aquests centres atenen els nens/es i els/les joves entre els 0 i els 18 anys. És tracten d’equips
multidisciplinars, formats per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal d’infermeria
entre d’altres.
Els objectius del CSMIJ estan relacionats amb la promoció de la salut mental, la prevenció i
l’assistència de problemes psicològics i psiquiàtrics. Aquesta assistència compren el diagnòstic
i l’orientació, així com determinats tractaments psicològics.
El CSMIJ col·labora amb els equipaments, institucions i professionals que atenen la població
des de diferents vessants (social, sanitari, educatiu) per tal d’aconseguir una assistència
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globalitzadora que tingui present les diverses realitats de l’individu (biològica, social, educativa,
i psicològica) així com d’estimular, des de diferents àmbits, una major “higiene mental”.
També realitza tasques de formació i docència dirigides a professionals de l’àmbit de la salut.

6. INTENCION EDUCATIVES DEL CENTRE
6.1. TRETS D’IDENTITAT
L’objectiu principal que ens proposem a la Llar, és permetre, dins d’un àmbit de llibertat (sense
oblidar els límits) i autonomia, el desenvolupament global de l’Infant, atenent les seves
diferències individuals. Així la nostra Llar afavoreix un ambient educatiu en el qual l’Infant troba
seguretat, estabilitat i la confiança necessària per al seu desenvolupament evolutiu.
L’informe de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic)(1991)
sobre escoles i qualitat de l’ensenyament, elaborat a partir d’informes i recerques realitzats a
diferents països, estableix les característiques que distingeixen les “escoles de qualitat˝:
•

Tenen uns valors propis, compartits pels seus components.

•

Hi ha un clima favorable i positiu.

•

Hi ha un compromís amb normes i finalitats clares i compartides.

•

Els mestres treballen en equip, col·laboren en la planificació i en la presa de decisions,
es comprometen amb la innovació i es responsabilitzen de l’avaluació de la pròpia
pràctica.

•

La direcció lidera de manera eficaç, és reconeguda pels membres de la institució i de la
comunitat educativa; és una direcció que no es contraposa al professorat, sinó que
fomenta la seva participació.

•

Hi ha estabilitat en l’equip de mestres.

•

Hi ha possibilitats de formació relacionades amb les necessitats de l’escola.

•

El currículum de l’escola es planifica i reflecteix els valors que aquesta assumeix.

•

El temps s’utilitza de manera raonable, s’eviten repeticions innecessàries.
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•

Els pares i mares donen suport a la tasca educativa del centre, i aquest és obert a les
famílies i promou la seva participació.

•

Compten amb el suport de les autoritats educatives responsables, les quals miren de
facilitar els canvis necessaris en el sentit que apunten els trets anteriors.

Des de la llar, posem tots els nostres esforços per tal de que aquestes característiques
anteriorment anomenades, es tinguin en compte i formin part de l’estructura, funcionament,
recursos, finalitats i entorn del centre.
A més a més de lluitar per a ser un centre educatiu de qualitat, a la llar, tenim una filosofia que
ens caracteritza com a centre:

6.1.1. Cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una escola per a tothom.
Seguint les idees de Stainback (2001), el qual va definir l’educació inclusiva com “un procés pel
qual s’ofereix a tots els infants, sense distinció de la capacitat, raça o qualsevol altra diferència,
l’oportunitat per continuar sent membre de la classe ordinària i per aprendre dels seus
companys, i juntament amb ells, dins l’aula”, des de la Llar d’Infants Els Patufets, volem lluitar
per a les bones pràctiques educatives en relació a l’educació inclusiva, entenent que hem de
conviure amb la diferència i aprendre a aprendre d’aquesta.
Tal i com l’autor citat, anomena, no entenem l’educació inclusiva, com aquella que inclou
només als/les alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), sinó a tot aquell alumnat
que pugui tenir un risc de marginació i/o exclusió més alt, o que no pugui aconsegueixi un
rendiment adient dels aprenentatges escolars per múltiples situacions. Es per això que creiem
que la inclusió ha de buscar la presència, la participació i l’èxit de tot l’alumnat. La llar d’infants
està oberta a tot l’alumnat, sense discriminacions ni exclusions, considerant a tot els Infants,
membres de ple dret, potenciant així la participació més activa i plena de tots i totes en les
diferents activitats del centre.
És per això que si volem que la nostre llar d’infants sigui inclusiva, hem de donar el suport
necessari a qualsevol alumne/a, d’acord amb el que necessiti, amb l’objectiu d’afavorir la
participació de tots i totes a les activitats del grup classe.
Així, l’educació inclusiva és un procés que comença amb el reconeixement de les diferències
que hi ha entre els i les estudiants, i amb el respecte i la construcció dels processos
d’ensenyament i d’aprenentatge a partir d’aquestes diferències, reduint les barreres en
l’aprenentatge i en la participació per a tot l’alumnat, i no solament per als qui presenten
discapacitats o tenen necessitats educatives especials (Booth, T. i Ainscow, M., 2004).
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Personalitzar l’educació (dirigir una mirada més personalitzada envers l’alumne/a i el seu
entorn), és necessari per a tot l’alumnat, i requereix una atenció i unes actuacions més
específiques quan es tracta d’alumnat amb necessitats educatives especials. Tot i així, partim
del principi de la normalització, el qual determina que, per a aquests/es alumnes, s’utilitzin els
màxims recursos ordinaris previstos per a tot l’alumnat i en els contextos i entorns ordinaris,
permeten així la realització d’activitats conjuntes amb la resta dels companys/es. No oblidarem
però, que haurem d’oferir als que més ho necessiten, diferents suports i formes d’atenció, que
els facilitin compartir aquestes activitats i assolir els màxims objectius d’aprenentatge previstos
per l’etapa. Així com adaptar els espais de la llar a les diferents necessitats que presentin els
alumnes.
Des de la llar, demanem que aquesta orientació cap a l’escola per a tothom o escola inclusiva,
impliqui el conjunt de tot l’equip de treball i de la comunitat educativa, de forma que participin
activament en el procés de modificacions favorables a l’educació inclusiva que, de forma
col·lectiva, es duguin a terme en el centre.

6.1.2. Equitat-Igualtat d’oportunitats
Des de la llar, no fem cap discriminació per motius de raça, sexe, llengua, creences o qualsevol
altre situació, sigui dels infants que s’acullen o bé dels adults que en tenen cura.
D’acord amb els principis d’igualtat entre home i dona i de la no discriminació per raons de
sexe, la llar d’infants proporciona als infants un marc de relació de caire no sexista i treballa per
al desenvolupament màxim dels propis potencials dels infants.
Ens basem en un model que agrupa els aspectes positius que configuren els dos sexes per tal
que els infants siguin valorats per si mateixos i sense que se sentin condicionats pel fet de ser
nen o nena. És per això que s’haurà de tenir cura en no caure en els estereotips i utilitzar
aquells materials didàctics en els que se li doni el mateix valors a ambdós sexes, potenciant
així l ’igualtat d’oportunitats.

6.1.3. Convivència, pluralisme i coeducació
Tal i com s’estableix a la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’Educació, en el capítol V, article 30,
l’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu.
Com a tal, des de la llar d’infants Els Patufets, tenim la convicció de que tots els membres de la
comunitat educativa tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo en
tot moment i en les diferents activitats. La llar és i vol ser ideològicament pluralista i
democràtica, considerant que l’educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de
tolerància i respecte a la llibertat de cadascú. Per altre banda, lluitem també per a la defensa
dels drets dels infants. (veure punt 6.3).
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Coeducar és per a nosaltres educar en la igualtat i el respecte envers el sexe, la cultura, la
ideologia, etc; per això l’educació que s’imparteixi als infants serà igual per a tots i això es
manifestarà en la no diferenciació en quant a tasques o activitats a realitzar, la desmitificació
del rol femení, el coneixement d’altres cultures o actituds de col·laboració, diàleg i no violència.

6.1.4. Valors
Dins l’educació integral de l’Infant a través de la pràctica del dia a dia, s’ha de considerar la
transmissió dels valors fonamentals, individuals i col·lectius, que la nostra cultura assumeix
com a propis. La tasca de la llar d’infants estarà encaminada a educar individus en la pluralitat,
la democràcia i el respecte al medi natural i social que l’envolta.
Alguns dels valors que es treballen a la llar són
•

Autonomia

•

Afirmació personal (donar un espai a cadascun dels Infants)

•

Autoestima

•

Salut i higiene

•

Estètica

•

Plaer

•

Sensibilitat

•

Generositat

•

Compartir

•

Tolerància

•

Respecte (tant personal, com material)

•

Solidaritat

•

Afecte

•

Comunicació

•

Diversitat

•

Confiança

•

Creativitat

•

Empatia

6.1.5. Acofessionalitat
La llar d’Infants Els Patufets, es declara aconfesional, i com a tal, no adoptarà posicions
religioses. Tot i així, será pluralista i respectuosa amb les diferents creences i maneres de
pensar de cada persona.

6.1.6. Llengua d’aprenentatge i comunicació
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Expressió corporal – Llenguatge no verbal
Respecte la comunicació dels infants amb els altres, aquesta s’inicia des del seu naixement a
través del somriure, el plor, els gestos, la mirada, els sons, el moviment, etc.
La necessitat que té el nen o la nena de comunicar-se i la satisfacció que rep quan troba
resposta afavoreixen i estimulen l’evolució del d’aquest llenguatge, fent-lo cada cop més
elaborat, més rics en matisos, més comprensibles, fins a arribar a formar part del
desenvolupament del llenguatge oral.
L’Infant, a través del seu cos, la mirada, el gest i el contacte corporal es comunica amb el món
que el rodeja, transmetent així les seves demandes i descobrint per mitjà dels sentits, tot el que
l’envolta.
Serà més endavant, quan l’Infant comenci a dir les primeres paraules, que anirà utilitzant de
forma progressiva, el llenguatge verbal com a eina de comunicació. Al començament de
manera molt relacionada amb el llenguatge gestual, el qual anirà perdent importància a mesura
que l’Infant vagi adquirint més domini de la llengua. Tot i així, les paraules no haurien de
substituir el llenguatge no verbal, perquè aquest aporta prestacions que no estan a l’abast de
les paraules. És per això que des de la llar, se li dona rellevància a aquest tipus de
comunicació, tant important en els primers anys de vida de l’Infant.
Llenguatge verbal
Tal i com estableix la Llei citada anteriorment (12/2009), destaca que el català, ha de ser la
llengua vehicular i d’aprenentatge. A la llar, es vetllarà, per tal de que el català, com a llengua
pròpia de Catalunya, sigui la normalment emprada. D’aquesta manera, les activitats educatives,
tant orals com escrites i el material didàctic serà normalment en català, tot i que, si, en el
període d’adaptació l’Infant presenta problemes de comprensió, aquest es farà amb el seu
idioma, si es coneix, afavorint que vagi entenent de mica en mica el català. S’ha observat que
sovint, l’Infant es sent reconegut i comprés quan les educadores es dirigeixen a ell/a, utilitzant
el seu idioma natiu, especialment en els primers dies.
Amb les famílies, la comunicació és en català, tant oralment com per escrit. Si es tenen
dificultats de comprensió, es procurarà utilitzar el seu idioma, si es coneix, i si no s’intentarà
trobar un intèrpret que faciliti la comunicació.

6.1.7. Aprenem jugant. Importància del joc
Des del moment de nèixer, els Infants s’expressen i comuniquen, descobreixen i investiguen
noves formes de comunicació i expressió. Interactuen amb

l’adult, gaudeixen del

descobriment, aprenen i es desenvolupa adquirint autonomia i per tant, llibertat. Jugant amb els
més petits, estimulem els seus sentits, el seu cos, la seva capacitat d’aprendre, de crear,
d’emocionar-se, de socialitzar-se.
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El joc, el qual és més que una simple diversió, és la manera pròpia del nen per a expressar els
seus sentiments, de descobrir el món, d'interactuar amb el seu cos, els seus iguals i amb els
objectes. A través d'ell, podrà interpretar el món i consolidar els seus aprenentatges.
Considerem el joc, com una activitat lúdica, vital i necessària, facilitadora i potenciadora del
desenvolupament dels nens i nenes en tots els seus àmbits: biològic, físic, cognitiu, emocionalafectiu i social. És per això que a la llar, molts moments del dia es basaran en el joc, per tal de
que els infants puguin deixar anar la seva imaginació i endinsar-se en el món del joc, en els
primers moments individual i posteriorment col·lectiu. Aquest joc es podrà manifestar com a:
•

Joc espontani

•

Joc heurístic

•

Joc a través de la panera dels tresors

•

Joc amb l’experimentació

•

Joc a psicomotricitat

•

Joc a través de la música

•

Joc per racons

•

Etc.

6.1.8. Obert a la comunitat educativa. Treball en xarxa
Tal i com hem descrit anteriorment, a la llar, li donem importància al treball en xarxa. Tenim la
voluntat d’estar oberts a l’entorn i al medi que ens envolta, i és per això que establim, sempre
que és possible, relacions de col·laboració amb d’altres institucions educatives, centres
d’atenció a la infància i a través de la participació de les famílies dels nens i nenes en la vida
escolar. Donat que tenim un entorn amb unes característiques singulars i per tal d’aprofitar els
recursos que ens ofereix el municipi, al llarg del curs realitzem diferents activitats de sortides al
camp i celebrem les festes populars adaptant-les a les edats dels Infants, participant, quan es
possible en la vida cultural, festes i manifestacions lúdiques del poble..
Cal també tenir present que l’arrelament al medi implica també una educació ambiental envers
el respecte i conservació del nostre entorn.

6.1.9. Col·laboració entre famílies i professionals
(Més informació al punt 7.4. “Estructures de participació familiar”)
Des de la llar, volem contribuir a la creació de ponts de comunicació amb les famílies, establint
relacions positives, per tal d’avançar cap a un coneixement compartit sobre els fills i filles. És a
dir, volem avançar cap a un model col·laboratiu entre professionals i famílies, en el qual uns i
altres es reconeguin sabers i experteses mútuament necessaris. Tot i així, a la llar d’Infants,
partim del reconeixement dels coneixements dels progenitors respecte del seu fill o filla,
destacant que les mares i els pares són els primers protagonistes en l’educació dels seus fills i
filles.
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Aquesta forma d’actuar comporta que el personal de la llar, més enllà de la seva competència
tècnica com a mestre i/o educadora, disposi d’una habilitat relacional i una actitud empàtica
afegida que li permetin regular i conduir aquesta col·laboració.

6.1.10. Formació permanent de l’equip de treball.
S’entén la formació permanent del professorat com un recurs o un mitjà per implementar
qualsevol canvi en l’educació que afecti el professorat: no hi pot haver canvi transformació,
millora, novetat o reforma que afecti l’educació sense comptar amb la necessitat que s’inclogui i
es tingui en compte el professorat que l’haurà de dur a terme.
Des de la llar, es vol facilitar la participació del personal docent en aquelles activitats de
formació que reverteixin beneficiosament en la vida de l’escola. És per això que a principis de
cada curs escolar es buscaran tots aquells recursos formatius, -a través dels diferents centres
de recursos pedagògics de la zona-, dels quals es pugui treure profit per a la millora personal i
laboral dels professionals i per a la millora general de la llar.
Una altres eina de formació, més interna, és la pròpia reflexió/avaluació que cada professional
pugui fer de la seva practica. Aquesta reflexió/avaluació podrà ser rebuda durant les reunions
d’equip, possibilitant així que la resta de l’equip, pugui donar la seva opinió i/o diferents eines,
per anar creant un coneixement i una reflexió compartida sobre la millora de la practica.

6.2. ELS INFANTS DE 0 A 3 ANYS
Concretem els objectius educatius del nen/a fins als 3 anys en una sèrie d’aspectes que
responen no tan a una visió fragmentada de l’educació, sinó a diferents angles d’enfocament
d’un mateix fet: l’educació global del nen. Aquests aspectes són:
-

L’educació sensorial: en educar la percepció visual, auditiva i tàctil en totes les
manifestacions, com la plàstica, musical o dinàmica, etc. , posem els fonaments del
que serà el pensament lògic, i paral·lelament es va configurant en el nen la
sensibilitat davant les persones, els fets i les coses i el gust per la bellesa. La
percepció gustativa està també subjecta a un progressiu aprenentatge en el nen
petit; en un període molt curt haurà de passar de prendre un sol aliment a menjar
una ampla gamma alimentària, tot passant de dolç a salat i de líquid a sòlid.
Aquests canvis han de ser sempre agradables al nen. No podem oblidar una
educació de l’olfacte. La sensibilitat per les olors es latent en el nen des del primer
any.

-

L’educació motriu: l’adquisició i control postural fins que s’aconsegueix la posició
vertical, el desplaçament en aquesta posició i la utilització de les mans com a
instruments de transformació de la realitat

i de creació, són els aspectes
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diferencials de la motricitat humana. I és en els primers anys que es fan aquestes
adquisicions.
-

L’educació del llenguatge: entès en els sentit ample de comunicació, dins la qual, i
en el nen petit encara amb més raó, el llenguatge verbal només n’és una part; com
ja s’ha dit anteriorment, gestos, actituds, situacions i ambient en general són
elements bàsics de comunicacions; el paper de l’adult com a interlocutor del nen i
com a introductor del llenguatge verbal és essencial per l’aprenentatge d’aquest.

-

L’educació de la personalitat: aquesta es fa a diferents nivells, des d’un
coneixement del propi cos com a unitat fonamental d’acció fins al coneixement i
domini de les pròpies possibilitats d’interrelació i de contacte amb els altres,
passant pel control de les emocions i la seva manifestació.

-

L’educació social: considera en les dues vessants de relació persona i de
coneixement del món. Es va establint una relació personal amb els adults i els
altres nens, com a fonament de la relació de respecte, d’estimació i de solidaritat.
El coneixement del món que l’envolta, la natura, els veïns, el carrer, el món del
treball, etc. Coneixement que el nen comença a experimentar en aquests primers
anys de vida.

-

L’educació dels hàbits: són costums en l’activitat i en el fer de cada dia que estan
en funció d’una concepció de la vida. L’adult els transmet al nen i en els primers
anys es concreten sobretot a nivell d’hàbits.
Hàbits d’autonomia personal (menjar, neteja, vestir, etc.) i hàbits de convivència i
d’ordre personal.

Fins aquí hem parlat de l’educació del nen/a petit. Quan aquesta educació es fa en el marc
d’una col·lectivitat de nens fins als 3 anys, hi ha a més uns matisos específics i propis de la
vida en grup.
Es concreten a partir dels dos eixos al voltant dels quals ens sembla que gira l’activitat del
nen/a quan entra dins una col·lectivitat infantil o escolar : l’educador i l’ambient. Entenem per
ambient, tant l’espai físic i l’equipament material fix, com l’espai i l’equipament de joc, és a dir,
l’ambient animat, viu, canviable a diari, la programació d’activitats i la distribució del temps.
Per l’educador/a considerem fonamental:
•

La seva dedicació absoluta a la tasca educativa del nen/a.

•

L’existència d’un educador/a responsable, a qui el nen pugui acudir com a punt de
referència. En el cas que hagi de ser més d’un l’educador/a responsable, hi ha d’haver
acord en la forma d’actuar dels diferents adults.

•

Un nombre molt reduït de nens i nenes per a cada educador/a, per tal que aquest pugui
portar a terme la tasca educativa amb qualitat.

•

L’atenció a cada nen en particular i el respecte per part de l’educador/a de cada una de
les individualitats, tot veient-la dins el grup dels nens/es.
39

Projecte Educatiu de Centre

•

Capacitat d’observació, per adonar-se dels progressos i de les reaccions del nen i
actuació conseqüent amb l’observació.

•

Capacitat d’avaluació dels seus propis actes com a docent. Reflexió sobre la pròpia
pràctica.

Pel que fa a l’ambient considerem que:
•

L’espai ha de ser suficient, en relació a les necessitats de l’Infant tot distribuint les
zones que corresponguin a les seves possibilitats. L’espai també ha d’ajudar a
estructurar el seu pensament i ha d’anar configurant la sensibilitat i l’estètica. I ha de
ser segur.

•

La col·lectivitat dels nens ha de ser oberta al món que els envolta (carrer, botiga,
personatges...)

•

L’estructura i funcionament del grup ha de ser pensada en funció dels individus que el
componen. La planificació no sols del grup de nens i nenes, sinó de la vida de tota la
llar, ha de fonamentar-se en les necessitats infantils.

•

El material de joc ha de ser suficient per a cada nen i adequat, és a dir, no superior a
les possibilitats del nen, però tampoc per sota dels seus interessos.

•

El material d’equipament ha de ser pensat en funció dels nens, la qual cosa vol dir que
cal tenir cura de tots els elements essencials al creixement físic i psicològic dels infants.

Àrees del
desenvolupament

PSICOMOTOR

COGNITIU

LLENGUATGE

SOCIOEMOCIONAL
PERSONAL

De 0 a 1 any
-

Sap succionar
Manté la mirada immòbil durant una llarga estona.
Control progressiu del cap: l’aixeca i fa girs.
Obre i tanca les mans. Pica de mans.
S’arrossega i volteja.
Comença a asseure’s sense ajut de l’adult.
Agafa els objectes a l’inici a través del “grasping” i després amb la pinça.
Passa objectes d’una mà a l’altra.
S’aixeca amb un punt d’ajut.
Comença a gatejar i a posar-se dret si disposa d’un punt de suport.
A l’any, pot aparèixer la marxa vertical. (caminant amb i sense ajuda).
El nadó aprèn mitjançant sensacions i moviments.
Viu la realitat com una extensió del seu propi cos.
Ús de reflexos.
Reacció circular primària: primeres conductes adquirides.
Permanència dels objectes: permanència parcial.
Reacció circular secundària: la seva aplicació a situacions noves.
Pot aparèixer l’inici de la reacció circular terciària: descobriment per experiència
activa.
Comença a variar intencionadament els seus gestos.
Reconeix la veu de la mare i el pare
Presta atenció a diferents sons.
Plor no diferenciat i plor diferenciat.
Emet sons simples i vocàlics.
Balboteig.
La comprensió es basa en els tons de veu més que no pas en les paraules
mateixes.
Emissió de primeres síl·labes.
Escolta l’adult, tot i que tan sols coneix el significat d’algunes paraules simples.
A finals de l’any, coneix 3-4 paraules.
A l’inici, plora per comunicar-se
Respon amb el somriure.
Distingeix la mare ( i els familiars més directes) de les persones estranyes.
S’adapta a la rutina de la vida quotidiana.
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-

Li agrada tenir gent al seu voltant, encara que es mostra relativament reservat.
Somriu davant el mirall.
Al llarg del primer any augmenta en consideració la dependència amb la mare o
figura materna.
L’afectivitat està directament relacionada amb les necessitats fisiològiques.

SIGNES D’ALERTA
Acabat de néixer

3 mesos

6 mesos

9 mesos
12 mesos

Àrees del
desenvolupament

PSICOMOTOR

COGNITIU

LLENGUATGE

SOCIOEMOCIONAL
PERSONAL

-

No plora
Li costa succionar
Està excessivament dormit (més del 80% del temps)
No somriu
No segueix els objectes amb la mirada
No realitza cap so
No es mira les mans
No s’aguanta assentat
No s’interessa pel que el rodeja
No agafa els objectes
Està molt passiu
No emet cap so
No agafa objectes, ni juga amb ells
Plora molt, o no plora mai
Té les cames molt rígides
No es comença a posar de peu
No s’interessa pel que el rodeja
No entén les ordres senzilles

De 1 a 2 anys
-

Gateja perfectament.
Es manté en equilibri sense cap punt de suport.
Comença a caminar, ja que augmenta en seguretat.
Pot arrossegar una joguina al mateix temps que camina.
Llança objectes i pilotes de manera maldestra i sense punteria.
Inicia el desenvolupament de la prensió fina.
Menja tot sol utilitzant la cullera i intentant de no vessar el menjar.
Comença a pujar i baixar escales si se li dóna la mà.
S’aguanta sobre una sola cama.
Desenvolupament complet de la reacció circular terciària o descobriment per
experiència activa.
Varia els gestos i moviments del cos segons el seu desig d’acció.
Aprèn per “assaig – error”.
Introdueix els primers canvis en les conductes apreses.
Permanència dels objectes. Esquema de formació.
Augmenta el coneixement de paraules. Entén tot, però encara li costa expressar-se.
Escolta l’adult amb molta més atenció.
Lal·lació o imitació imperfecta.
Ecolàlia o imitació dels sons.
Argot expressiu.
Respon i obeeix ordres simples.
Holofrase o frase d’una paraula.
Tot i que aviat utilitza més d’una paraula, les seves expressions manquen encara de
sentit complet.
Es cada cop més independent
Sap menjar amb la cullera
Li agrada estar envoltat d’adults.
Repeteix les accions que els adults li aplaudeixen i li elogien.
La seva activitat és essencialment solitària.
Apareixen els sentiments de rivalitat.
Sent curiositat per l’altre.
La relació espontània amb l’altre és per mitjà del desig d’individualització d’un
objecte, de manera que sempre genera un conflicte.
Comencen a desenvolupar-se les veritables emocions psicològiques: goig i alegria,
ràbia o còlera, ansietat, por, afecte, disgust, tristesa i presumpció.

SIGNES D’ALERTA
18 mesos

-

No camina
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24 mesos

Àrees del
desenvolupament

PSICOMOTOR

COGNITIU

LLENGUATGE

SOCIOEMOCIONAL
PERSONAL

-

No assenyala amb el dit
No participa en jocs d’imitació
Deixar d’aprendre coses noves, i oblida les que ja sabia
Està molt tens
No s’interessa pel seu entorn
Té dificultats per vincular-se amb la família
Es cau sovint
M’acosta molt els objectes a la cara
No respon quan se’l crida

De 2 a 3 anys
-

Salta amb els dos peus sobre el mateix lloc
Comença a retallar troços de paper i a doblegar-los per imitació
Es recolza sobre una cama sense ajuda
Es manté sobre les puntes dels dits dels peus
Salta
Puja al tobogan
Puja i baixa escales, alternant els peus
Pedaleja en bicicleta (tricicle)
Trepa per les espatlleres
Corre
Domini de l’equilibri, pot fer tombarelles
Mou el seu cos al ritme de la música
Comença a mostrar més habilitat amb una de les dues mans.
Control d’esfínters (control diürn i nocturn)
Imita el traç circular
Realitza torres de 6 a 9 cubs
Apareix el joc simbòlic
Gaudeix escoltant els contes i els agrada escoltar-los sense parar.
Ja sap al voltant de les 1000 paraules
Assenyala 4-8 parts del cos
Respon a diverses ordres donades de forma simultània
Creix l’ interès pels altres nens i nenes
Augmenten les interaccions socials
Augment de l’autonomia, disminució de la dependència de l’adult
És capaç d’esperar i d’anticipar
Imita: simula situacions reals, amb les joguines (joc simbòlic)
Se sent orgullós/a de si mateix/a quan fa una cosa ben feta
Vol tenir petites responsabilitats
Adquireix més autonomia en els petits hàbits (rentar-se les mans, mocar-se, menjar
amb els coberts, vestir-se...)

-

No juga o si juga sempre ho fa sol/a
No es relaciona amb els altres
No mostra interès per l’entorn
No manté l’atenció

SIGNES D’ALERTA
36 mesos

6.3. ELS DRETS DELS INFANTS
La tasca educativa d’aquesta etapa gira entorn a les necessitats de l’Infant, necessitats que no
només són conegudes amb l’ajut del sentit comú, sinó que cal conèixer a través d’un estudi de
l’evolució dels nens i nenes en general, i també a través de la seva observació individual. Les
necessitats essencials, les quals queden incloses en la síntesis següent:
•

Salut física: com a base de tota evolució correcta, l’Infant necessita tenir satisfetes les
necessitats primàries com l’alimentació, el son, la higiene i les condicions externes que

42

Projecte Educatiu de Centre

afavoreixen el creixement, com la temperatura, la il·luminació, l’aire lliure, les
percepcions sonores i visuals, etc. a la seva mesura en qualitat i quantitat.
•

Estabilitat: Tot el que està a l’entorn del nen petit, com les persones, els objectes, les
situacions, l’espai, el temps, etc. condiciona la seva personalitat. L’estabilitat d’aquest
entorn crea en el nen/a uns punts de referència sobre els quals exerceix la seva
activitat, i en conseqüència, li dóna una major seguretat en l’actuació, capacitat de
reacció, adequació a l’ambient (per mitjà del qual pot començar a conèixer i establir
relacions), etc, l’estabilitat que necessita el nen es tradueix en una regularitat de
l’actuació adulta sobre ell. Regularitat en els horaris, en les actituds de tracte, en
l’ambient material, en l’espai es mou, en l’acord de les diferents persones que l’acullen,
i en general, en tots els aspectes. Regularitat que no s’ha de confondre amb
inflexibilitat o rigidesa; hi ha d’haver sempre una flexibilitat per adequar-se a les
situacions adultes i, sobretot, a les característiques i necessitats de cada nen, a cada
moment.

•

Activitat: des del moment de néixer, el nen es mou i amb el moviment s’expressa, amb
el moviment aprèn i es relaciona, coneix l’entorn que l’envolta i es coneix ell mateix, els
seus límits i possibilitats, i tot actuant construeix la seva personalitat. Perquè tingui un
valor educatiu real, aquesta activitat ha de ser autònoma, és a dir, que neixi del nen
mateix i que el resultat obtingut en la seva actuació el motivi a continuar sent actiu; amb
la llibertat total de moviment dins un ambient preparat, on no s’hagi de frenar i prohibir
constantment, és a dir, un ambient ric en estímuls de tot tipus (entre els quals, hi
compta especialment el contacte personal), i que respongui a les necessitats evolutives
i individuals de l’Infant.
L’adult intervé en aquesta activitat proposant, aprovant el que el nen fa. La intervenció
adulta és gradual; a mesura que el nen creix en autonomia, l’adult deixa d’intervenir
com organitzador de l’acció, i va convertint-se en interlocutor de l’actuació infantil.

•

Comunicació: entesa a dos nivells, el d’intercanvis afectius i la comunicació a través
d’un llenguatge gestual o verbal.
Per establir uns intercanvis afectius positius, cal una relació personal estable; el nen/a
necessita expressar el que sent, el que pensa i el que vol; això només pot fer-ho dins
un context de relació estable on l’adult que intervingui tingui una disponibilitat envers el
nen, sàpiga dosificar les seves intervencions fetes en el moment oportú i sàpiga acollir
l’aportació del nen/a amb tot tipus d’expressions afectives adequades a les demandes i
necessitats del moment.
El mitjà de comunicació del nen/a petit amb els altres té unes característiques pròpies
d’un període d’inici i d’aprenentatge, des dels gestos i actituds fins a les paraules.
Aquesta forma incipient de connectar reclama interlocutors vàlids disposats a atendre,
entendre, acollir i respondre. Una observació atenta del nen és imprescindible per
establir comunicació.
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La comunicació en la primera infància és un aspecte vital que necessita ser tractat
individualment. El nen petit només pot establir un “diàleg” a tall individual, de tu a tu, no
es suficient o, més ben dit, no pot atendre una comunicació que parteixi d’un adult i que
es faci extensible a més d’un nen. Es fa necessari i indispensable una relació individual
en la comunicació nen/a-adult o nen/a-nen/a.
Com prèviament hem comunicat, una de les tasques més importants que es portaran a terme
en aquesta llar, serà la lluita per la defensa dels drets dels nens (veure annex Declaració dels
drets dels Infants de la Unesco). Per tant hem cregut oportú comunicar-los per que tothom que
estigui en relació amb la llar i els nens/es, els puguin posar en pràctica i afegir-se al col·lectiu
de persones que lluiten per aquests.
Entre els drets que cal respectar a tots els Infants, ens referim a alguns que semblen
fonamentalment a la nostra època, descrits per Betty J. Lifton, biògrafa de l’important pedagog
Janusz Korczak. Aquest són:
•

L’Infant té dret a l’amor

•

L’Infants té dret al respecte

•

L’Infants té dret a gaudir de les millors condicions per a la seva creixença i el seu
desenvolupament.

•

L’Infants té dret de viure en el present

•

L’Infants té dret de ser ell mateix, ella mateixa

•

L’Infants té dret a l’error.

•

L’Infants té dret a ser pres seriosament

•

L’Infants té dret a ser apreciat per allò que ell és.

•

L’Infants té dret de desitjar, de demanar, de reclamar.

•

L’Infants té dret a tenir secrets

•

L’Infants té dret a una mentida, una equivocació, un furt ocasional

•

L’Infants té dret que hom li respecti els seus béns i el seu pressupost

•

L’Infants té dret a l’educació

•

L’Infants té dret a resistir les influències educatives que entren en conflicte amb les
seves creences

•

L’Infants té dret a protestar contra una injustícia

•

L’Infants té dret a un tribunal d’infants on ell pugui jutjar i ser jutjat pels seus iguals

•

L’Infants té dret a ser defensat davant d’un tribunal de justícia especialitzat en la
infància

•

L’Infants té dret a què hom li respecti la seva tristesa

El dret de l’educació dels Infants és un tema important a reflexionar en una societat amb uns
individus actius, crítics, participatius, solidaris... que a tot això ajuda, que tots els nens i els seus
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pares tinguin les possibilitats de poder decidir lliurement l’educació que desitgin, i al moment
que ho creguin oportú o sigui necessari.

6.4. FINALITATS EDUCATIVES I MODEL PEDAGÒGIC
En termes generals, el Decret 101/2010 de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del
primer cicle de l’educació infantil, estableix que la finalitat de l’educació infantil és contribuir al
desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionantlos un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
L’acció educativa que es vol dur a terme a la llar, per tant, ha de permetre el desenvolupament
afectiu, el creixement personal dels infants, la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells
mateixos, el descobriment de l’entorn, de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels
hàbits de control corporal, perquè actuïn cada vegada d’una manera més autònoma; la
possibilitat d’experimentar, de relacionar-se i de comunicar-se amb les altres persones, infants i
persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les
corresponents pautes elementals de convivència, de relació i de respecte al principi de nodiscriminació.
Per altre banda, seguint la Llei d’Educació de Catalunya, (LEC-article 77), estableix una sèrie
de criteris que s’han de tenir presents en l’organització pedagògica dels centres d’ educació
infantil. Aquests són els següents:
a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés educatiu de llurs
fills.
b) Garantir per a cada infant que les situacions d'aprenentatge mantenen viva i estimulen la
seva curiositat per tot el que l'envolta.
c) Garantir als infants l'estabilitat i la regularitat necessàries per a facilitar-los l'aprenentatge, i
també l'autoestima amb relació a tot el que aprenen.
d) Assegurar el seguiment sistemàtic de les activitats i els projectes de grup, i documentar els
processos individuals o de grup per compartir-los amb els infants i les famílies.
e) Escoltar els infants, atendre al que diuen i el que fan, i facilitar-los la participació en el que
els afecta, per desenvolupar-ne l'autonomia responsable.

6.4.1. Atenció a la diversitat
Quan parlem de l’atenció a la diversitat ens referim a organitzar els elements escolars i
curriculars ordinaris per tal què facilitin l’aprenentatge de tots els infants. Cerquem criteris
generals per poder ensenyar a tots per igual, sense que les diferències siguin notables.
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Per portar-ho a terme, les educadores i els centres compten amb l'ajut de l'EAP (equips
d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport en la resposta a la diversitat de
l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a
les seves famílies.), dels ELIC (assessorament en llengües, interculturalitat i cohesió social),
dels Serveis Socials,

dels Centres de recursos de la zona i dels CDIAP’s (Centres de

Desenvolupament i Atenció Precoç).
Què vol dir diversitat? Diversitat vol dir “diferència”, i la diferència és una característica humana.
Tot i que pot semblar que aquesta afirmació aporta escassa informació, es fa necessari aclarir
el

terme,

perquè

no

és

infreqüent

que

s’associï

diversitat

amb

dificultats.

Educar en la diversitat és assumir que infants de diferents característiques han daprendre junts,
i prendre les decisions necessàries perquè això sigui possible fent les mínimes adaptacions
curriculars possibles.
L’escola, com a reflex de la societat en que està inclosa, és diversa. I la diversitat suposa un
enriquiment del procés educatiu.
El sistema educatiu actual s’encamina cap a un model inclusiu basat en els principis d’igualtat
d’oportunitats, de normalització i de personalització; basat en la participació de les famílies i en
la coordinació amb els agents socials que influeixen en l’entorn.
En aquest context, no és l’alumnat el que s’adapta a un currículum, sinó que l’adaptació s’ha de
produir en el centre educatiu, i serà a l’aula on s’haurà de donar resposta a les diferències,
entenent que diferent no vol dir desigual.
Una adequada atenció a la diversitat parteix, per tant, d’un model d’escola que atengui i
respecti la diferència.
L’atenció a la diversitat implica una organització global i flexible i una gestió i organització
òptima dels recursos personals i materials. Aquesta optimització serà molt important, ja que
facilitarà la coordinació entre professionals i l’ intercanvi d’informació, evitant les repeticions.
Convé comptar amb el compromís de tot el professorat del centre, que haurà de tenir capacitat
per consensuar acords comuns sobre normes i objectius, per decidir i planificar la intervenció
docent de forma compartida. Serà aquesta coordinació, la peça clau que permetrà donar
coherència i continuïtat als processos d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta intervenció
docent coordinada haurà de ser avaluada i revisada periòdicament pel mateix professorat
implicat.
S’ha de preveure també un conjunt de mesures i actuacions que repercutiran en els
aprenentatges i desenvolupament personal del alumnes. Aquestes mesures seran directes o
indirectes, ordinàries o extraordinàries, però totes tindran la mateixa finalitat: atendre a la
diversitat.
És fonamental també el diàleg amb les famílies i la seva participació i implicació en el procés
educatiu dels seus fills i filles.
A més, la llar pot comptar amb la col·laboració de diferents entitats i administracions que,
mitjançant convenis, ofereixen tota una sèrie d’actuacions, de diferents àmbits. D’aquesta

46

Projecte Educatiu de Centre

manera, la llar

intentarà conformar un sistema estructurat per satisfer les necessitats de

cadascú, on el reconeixement i l’estimulació de capacitats i habilitats particulars beneficiï a
tots/es.
El Suport
A l’inici del procés d’inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials als centres
ordinaris, es va entendre el suport a l’alumnat com una intervenció individualitzada centrada, en
la majoria dels casos, en les limitacions derivades de les discapacitats dels alumnes.
Actualment, el suport a l’alumnat s’ha d’entendre com un recurs més, que ha de fer possible la
inclusió a l’aula i al centre de tots els alumnes.
En aquesta línia, el suport s’ha de contemplar d’una manera més global.
El treball del professorat de suport, a més de l’atenció individualitzada, està dirigit a la
intervenció a l’aula, treballant conjuntament amb el tutor per tal d’aconseguir una millor atenció
a la diversitat de cada grup i desenvolupar el caràcter preventiu del suport.

Suport significa:
•

Treballar per aconseguir que l’escola s’adapti a tots els/es alumnes/as i doni resposta a
les seves necessitats.

•

Ajudar a dissenyar un currículum i una metodologia educativa que ajudi al professorat a
incloure, de forma efectiva, a tots els Infants.

•

Fomentar el treball col·laboratiu i la reflexió sobre la pròpia feina de tot l’equip
d’educadores.

•

Atendre la identificació de les necessitats de suport dels alumnes, les seves famílies i
els restants membres de l’equip educatiu i actuar d’acord amb aquesta identificació.

•

Estar a prop i disponible a l’alumnat, però no de forma innecessària, proporcionant-los
una ajuda ajustada.

Necessitats educatives especials
Són aquelles necessitats que presenta determinat alumnat al llarg del seu procés educatiu, i
per les quals el centre escolar organitza i articula uns ajuts, amb la finalitat de facilitar-los al
màxim el desenvolupament de les capacitats establertes en els objectius generals d’etapa, dins
l’entorn comú.
Les respostes a les necessitats educatives especials s’organitzen al voltant de:
•

L’adequació del currículum, reflectida al PCC, i en les programacions d’aula, tenint en
compte les característiques de l’alumnat.

•

Les mesures de reforç educatiu establertes al centre.(materials didàctics, activitats
diversificades, etc.)
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•

La flexibilització del temps, amb la modificació dels terminis per a la consecució de les
capacitats i competències indicades en els objectius, tant dins l’àmbit del mateix cicle
com de l’etapa corresponent.

•

Les mesures d’atenció a la diversitat del mateix centre. (recursos materials, personals i
espaials).

•

L’adaptació curricular individual: no significativa / significativa.

Les actuacions dirigides a l’alumnat amb necessitats educatives especials han de ser ordinàries
sempre que sigui possible i específiques únicament en la mesura que sigui necessari.
6.4.1.1. Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials
Factors de diversitat
Els factors de diversitat en l’àmbit escolar són nombrosos. Les diferències entre els individus i
els grups humans es posen de manifest en múltiples aspectes tot i que no totes les diferències
tenen la mateixa rellevància per a la intervenció educativa. Els diversos tipus son:
•

Factors individuals:
Inclourem les experiències i coneixements previs; d’estils d’aprenentatge, d’interessos,
de motivacions, de ritme de desenvolupament, de capacitats, expectatives...

•

Factors socials i culturals:
Estan relacionats amb la pertinença a determinats grups.

•

Factors relacionats amb deficiències físiques, psíquiques i sensorials:
Especificant i diferenciant el significat dels conceptes com a deficiència, discapacitat i
minusvalía, que poden ser sinònims però amb un significat diferent.

Necessitats educatives especials en la etapa d’educació infantil
Amb la LOGSE (Llei Orgànica General del Sistema Educatiu), del 1990, s’incorpora el concepte
de necessitats educatives especials (NEE). Considerant que: un alumne té necessitats
educatives especials quan presenta dificultats majors que la resta dels seus companys per
accedir als aprenentatges que es determinen en el currículum que li correspon per la seva edat
i necessita, per compensar aquestes dificultats, adaptacions d'accés i/ o adaptacions curriculars
significatives a diverses àrees d'aquest currículum.
L'alumnat amb necessitats educatives especials és "aquell que requereixi, per un període de la
seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives
específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta".
La denominació de necessitats educatives especials referida als alumnes amb dificultats
importants en l'aprenentatge intenta crear un enfocament en el qual s'accentuïn les necessitats
pedagògiques que aquests presenten i els recursos que s'han de proporcionar, en lloc de
realitzar categories diagnòstiques pel tipus de discapacitat que els afecten, si bé no s'han
d'obviar els aspectes clínics en l'avaluació i intervenció d'aquestes necessitats. Les necessitats
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educatives especials poden ser temporals o permanents i al seu torn poden ser degudes a
causes:
•

Físiques

•

Psíquiques

•

Sensorials

•

Afectiu-emocionals

•

Situació socio-familiar

•

Altres casos d'inadaptació (cultural, lingüística...)

Hem de tenir en compte que una mala gestió de l’atenció a la diversitat, o la no consideració
d’aquesta, podria provocar majors dificultats en els infants amb unes necessitats més
accentuades.
Integració educativa
Durant els darrers anys s'ha produït un canvi en la forma de tractar l'educació de les persones
amb algunes dificultats especials. Fins als voltants dels anys cinquanta les deficiències es
consideraven innates i estables. Llavors es començà a qüestionar la impossibilitat de potenciar
la capacitat d'aprenentatge dels nens i nenes amb necessitats educatives especials. En aquest
context sorgeixen les escoles d'educació especial.
En els anys seixanta, i especialment a partir dels setanta, s'inicia un procés de canvi afavorit
per un conjunt de tendències:
•

Canvi en la concepció del trastorn: del dèficit amb perfil clínic estable, a dèficit segons
les necessitats educatives i resposta educativa.

•

Es dóna major importància als processos d'aprenentatge dels alumnes amb dificultats.

•

Desenvolupament de mètodes d'avaluació i diagnòstic centrats en els processos
d'aprenentatge i les ajudes necessàries.

•

Desenvolupament d'una visió comprensiva de l'escola ordinària.

•

L'existència de fracàs escolar vinculat a causes socials, culturals, educatives que han
portat a replantejar els límits de la normalitat, el fracàs i les deficiències.

•

Increment d'experiències positives d'integració/inclusió.

•

Major sensibilitat social a l'educació plantejada en termes integradors

En l'informe Warnock, elaborat al Regne Unit el 1974, és el primer document oficial on es pren
com a referència el concepte de NEE i la nova visió que suposa en el tractament dels alumnes
amb dificultats d'aprenentatge.
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La nova visió de les NEE
Un alumne amb NEE és aquell que requereix una atenció més específica i majors recursos
educatius per a aprendre. Aquesta visió posa l'èmfasi en l'escola i en la resposta educativa que
es pot oferir al nen, enlloc de centrar-se en el dèficit de l'alumne. No se centra només en les
dificultats dels nens i nenes amb alguna discapacitat, sinó que abasta un conjunt més ampli
d'alumnes. El concepte de dificultats d'aprenentatge és relatiu i depèn dels objectius, nivells i
del sistema d'avaluació. La detecció de les NEE consisteix a conèixer els perfils evolutius, les
limitacions i els retards dels alumnes, així com les seves potencialitats d'aprenentatge per tal de
valorar els recursos educatius que els calen.
La inclusió, raons i objeccions
L'objectiu principal en la inclusió és l'educació de qualitat de tots els alumnes, inclosos aquells
que presenten NEE. Aquest no és un concepte rígid i pot materialitzar-se en diverses
concrecions segons les característiques dels alumnes i les del centre. També pot evolucionar
amb el pas del temps i requerir diferents respostes educatives.
La integració es justifica a partir de criteris de justícia i d'igualtat, per la possibilitat de beneficiar
tant l'alumne integrat com els altres alumnes, si es duu a terme en els condicions necessàries i
amb els recursos pertinents, així com l'afavoriment de la millora de la qualitat educativa.
Cal considerar, però, que es plantegen algunes objeccions, com són els dubtes sobre els
suposats avantatges tant per als alumnes integrats com per a la resta d'alumnes, i la possibilitat
d'integració en una societat competitiva.
Factors que incideixen en la pràctica educativa
La integració requereix un procés llarg i laboriós on hi ha un conjunt de factors que
contribueixen a l'èxit: el PEC-PCC, les actituds dels professors, el treball a l'aula, la participació
dels pares, l'administració educativa, la societat.
•

Tasca conjunta

La integració ha de ser una tasca conjunta i per tant ha de concretar-se en els objectius de
centre. La resposta educativa que requereix l'alumne ha de sorgir de la reflexió conjunta dels
professionals per tal d'adaptar el currículum i donar una resposta organitzativa vàlida.
L'adequació curricular ha de permetre determinar objectius educatius amb el màxim de punts
en comú amb la resta d'alumnes i a més, prendre decisions sobre el currículum a impartir. A
nivell organitzatiu, cal donar resposta com dur a terme la coordinació amb el centre, amb els
EAP, entre centres i pares, i amb l'Administració, així com a l'organització de l'espai i el temps.
•

Actitud del professorat
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Una variable molt determinant del resultats que s'obtenen és l'actitud de les educadores. Una
variable determinant per a entendre l'actitud inicial de l’educadora és la seva concepció del
procés educatiu i la seva tasca en aquest procés. La predisposició inicial depèn de les
expectatives que té de l'alumne i les atribucions que realitza per a explicar-se els resultats que
l'alumne obté. Per a modificar les actituds inicials el factor més decisiu és la pròpia experiència i
la creença que la integració és possible en la pràctica. Això suposa que la integració ha de ferse amb les màximes garanties i el major rigor per tal de maximitzar les possibilitats d'èxit.
•

Interacció social i autoestima

El treball a l'aula és l'aspecte que resulta més difícil en la pràctica. Sovint planteja la necessitat
de formació del professorat que li permeti saber com dur a terme en la pràctica la integració.
Per a la presa de decisions en la dinàmica del treball de l'aula poden prendre's dos punts de
referència constants: el nivell d'interacció social i l'autoestima que es va formant el propi
alumne. Les activitats programades han d'afavorir el seu aprenentatge i també la relació amb
els seus companys i el propi sentiment del valor personal.

•

Participació dels pares

La participació dels pares és primordial per a poder optimitzar els processos d'aprenentatges
dels alumnes amb NEE. Cal delimitar les possibilitats d'intervenció dels pares, els seus drets i
els aspectes educatius en què poden col·laborar en un marge que pot arribar a ser molt ample.
La fase inicial de avaluació és una fase molt delicada, on cal arribar a un consens. La
participació dels pares continua desprès de la decisió d'escolarització d'acord amb les
possibilitats familiars.
•

L'Administració educativa

L'Administració educativa també té la responsabilitat de ficar el marc legal i dotar els centres de
recursos i mitjans per a la formació del professorat, la producció de material, l'estabilitat del
professorat i la dotació de recursos.
•

La societat

La societat, en el seu conjunt, també té responsabilitat en la integració dels alumnes amb NEE.
Cal que el procés d'integració no es trenqui a l'acabar l'escolaritat. Per això és important:
abordar la formació professional i el pas al món laboral, i la formació permanent al llarg de la
vida.
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Tots aquests factors posen de manifest que és necessari l'esforç i la col·laboració de tots els
implicats per a fer viable l'educació dels alumnes amb NEE. Aconseguir-ho és un repte, però la
integració prou mereix l'esforç d'intentar-ho.
La família i l'escola. L’entorn familiar de l'alumnat amb discapacitat
Escola i família comparteixen responsabilitat en l’educació i socialització dels infants i joves que
es van incorporant progressivament a la comunitat. Quan aquesta tasca educadora està
condicionada per la presència d’un nen/a amb discapacitat intel·lectual es referma, encara més,
aquesta responsabilitat i la necessitat de cooperació d’ambdós contextos es fa del tot
imprescindible.
En els darrers anys el concepte de família en la societat catalana ha experimentat una notable
transformació, existeixen models de família diferents amb noves formes de convivència que
poden comportar una varietat de maneres d’exercir la funció parental i de definir l’entorn
familiar. Això obliga l’escola a trobar formes de cooperació i respostes també diferents i sovint
més complexes.
Família i escola tenen el compromís d’oferir les condicions perquè les persones amb DI puguin
participar de la manera més autònoma possible en la vida escolar. El fonament del
desenvolupament del nen/a dependrà molt de la riquesa de socialització que s’hi estableixi, per
tant, es palesa la necessitat d’establir ponts de col·laboració i diàleg permanent amb la família
per posar en comú objectius, tasques, suports, resultats … i poder reforçar l’aprenentatge i
aconseguir plegats una millora en la seva qualitat de vida.
Quan neix un fill amb discapacitat es produeix un trencament de les expectatives dels pares i
mares, i si bé cada realitat és diferent, hi ha molts aspectes que gairebé totes les famílies viuen
de manera semblant: els sentiments de tristesa, de confusió, de soledat, de culpa, d’enuig…, i
també haver d’enfrontar-se a una realitat, en molts aspectes, diferent a la que havien somiat i
esperat.
Aquest conjunt de sentiments i la pròpia realitat crea desorientació i inseguretat en el moment
d’assumir les funcions com a pares i mares. A les dificultats que pot experimentar la família per
afrontar les necessitats educatives del fill/a s'hi pot afegir, a vegades, una actitud de recel, de
suspicàcia o prevenció vers el treball dels professionals. En aquests moments és molt
important que els pares trobin a l’escola una actitud receptiva, acollidora i propera que
afavoreixi l’escolta i propiciï la cooperació.
La família necessita ésser escoltada pels professionals i valorada en la seva capacitat per
vèncer les dificultats i afrontar el procés educatiu, i és important que els professionals s’esforcin
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en mantenir aquell punt de flexibilitat que ajuda a crear confiança i empatia amb la necessària
proximitat i respecte.
Identificació de les necessitats de les famílies
Les condicions personals, culturals, econòmiques i socials de les famílies són úniques i
diverses i poden variar al llarg del cicle vital de la persona amb DI; per tant, les necessitats de
les famílies no es poden generalitzar ni es pot definir en quin moment evolutiu poden adquirir
major rellevància. Cada família té una singularitat pròpia que precisa i requereix una valoració
respectuosa i personalitzada.
Giné (2000), citat per Mireia Planas, assenyala que les necessitats de les famílies varien molt
en funció de diferents factors: edat del fill, moment de la parella, condicions personals,
econòmiques, socials i culturals. Factors que van tenint un major o menor pes segons el
moment i el grau.
Quan el treball amb pares es construeix sobre la base de la col·laboració entre iguals s’han de
tenir presents algunes premisses:
•

Deixar en desús el terme “formació de pares”, que implica una jerarquia en la que el
professional és l’expert.

•

Tenir present l’expertesa dels pares i dels altres membres de la comunitat; el
professional aprèn dels pares.

•

Tenir una actitud més d’oient que d’informador.

Les necessitats que més manifesten les famílies són:
•

Informació i assessorament sobre recursos econòmics i serveis d’atenció i suport a
l’infant i al jove al llarg del cicle vital.

•

Suport emocional i orientació psicoeducativa en les diferents etapes evolutives del
desenvolupament de la persona amb DI, i en els moments de transició importants.

•

Orientacions per poder gestionar adequadament les situacions quotidianes amb els
germans i altres membres de l’entorn familiar.

•

Orientació i recolzament en els processos de transició a la vida adulta, molt
especialment en els que requereixen més suport (sexualitat, lleure, treball…).

Cooperació família-pares en el procés educatiu
Implicar els pares en el procés educatiu és essencial per avançar en la millora de la qualitat de
vida del fill/a amb discapacitat. Ambdós contextos han de trobar espai i maneres per anar
construint una relació d’empatia i col·laboració que enforteixi les habilitats i competències dels
pares i els ajudi a assumir la seva funció educadora amb confiança i seguretat.
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La presència d’un fill amb discapacitat sovint genera, als pares, situacions estressants que
repercuteixen en l’autoestima i poden dificultar la capacitat de resoldre situacions quotidianes,
per això és important que la família sàpiga que no està sola, que els seus coneixements i la
seva expertesa són fonamentals i ha de poder compartir-los amb els professionals per crear un
entorn significatiu i afavoridor per a l’aprenentatge.
Els professionals són molt importants en la vida de les famílies amb fill/a amb DI. La
incorporació a la vida escolar del nen/a és un respir important per a la mare i el pare i una gran
oportunitat per poder compartir suports, complicitats, coneixements…
Establir una bona comunicació d’entrada i iniciar un treball de màxima col·laboració i confiança
escola-família és fonamental per vèncer plegats les dificultats que puguin sorgir en els
processos d’aprenentatge i poder valorar conjuntament els suports, els encerts, les
expectatives i tots aquells aspectes que preocupen, angoixen i també els que són motiu de
satisfacció.
La cooperació família-professionals és fonamental al llarg de tota l’escolaritat del nen/a, però hi
ha moments especialment significatius on la implicació dels pares és transcendental: l’educació
primerenca i la preparació per al futur.
L’actitud familiar i/o de l'entorn és especialment rellevant en els processos de transició a la vida
activa, ja que pot potenciar o frenar els canvis de rol de les persones i, per tant, es fa
imprescindible que pares i professionals participin en aquest procés i comparteixin esforços i
decisions,

i

que

la

mirada

sobre

les

expectatives

del

noi/a

siguin

coincidents

Giner C. proposa als professionals una sèrie d’actituds per reeixir en el treball amb famílies:
•

Abandonar el model d’expert.

•

Reconèixer la singularitat de cada família.

•

Respecte davant la situació i dificultats de totes les famílies.

•

Valorar tant els esforços que duen a terme per afrontar les dificultats del fill/a com les
capacitats que tots els pares posseeixen.

•

Major confiança en les possibilitats que tots els pares tenen.

•

Crear una relació d’empatia.

•

Mantenir una esperança realista en les possibilitats de creixement de l’infant i també de
la família.

Tota comunicació i treball cooperatiu implica un compromís. En la relació amb els pares és
important valorar la informació que es dóna, és a dir, el que es diu, però molt més important és
com és diu, és a dir, l'actitud i el tracte que s’ofereix paral·lelament a la informació; a més, i
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sobretot, cal fer els possibles per establir acords en allò que considerem fonamental per al
desenvolupament educatiu i la qualitat de vida de la persona.
6.4.1.2. Atenció als alumnes nouvinguts i a les seves famílies
L’arribada d’un nombre important d’alumnat nouvingut, especialment durant els darrers anys,
ha provocat un canvi important en la vida quotidiana dels centres educatius i ha suposat un
repte per a tota la comunitat educativa.
Per aquest motiu, tot i que a la llar d’Infants no tinguem un gran índex d’immigració, comptem
amb algunes eines, per tal de facilitar l’acollida de l’alumnat immigrant i de la seva família.
La primera d’elles, és el document, en diversos idiomes, de la Subdirecció General de Llengua i
Cohesió Social, que informa sobre els trets generals del sistema educatiu català: matriculació,
organització del centre, drets i deures dels alumnes i de les famílies, beques i ajuts, calendari
escolar, servei de traduccions i adreces d'interès; el qual es pot trobar a l’adreça web:
http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/families/fam_com_sisteduc.htm#aspectes
D’aquesta manera, les famílies poden tenir una primera impressió de quin és el funcionament
del sistema educatiu de Catalunya.
Per altre banda, tal i com s’estableix en el Reglament de Règim Intern de la llar, en aquells
casos en que la comunicació verbal no fos possible, pel desconeixement de l’idioma, podríem
comptar amb la presència d’un intèrpret que la facilités.
Una altre opció, per facilitar l’acollida d’aquestes famílies nouvingudes, seria la creació de la
figura de la família d’acollida. Aquesta figura estaria formada, per una família immigrant, que ja
portés alguns anys a la llar, i que es mostrés disposada a ajudar a aquelles famílies del mateix
origen, que necessitessin suport, ajudant-les així a establir relacions amb d’altres famílies de la
llar, a conèixer l’entorn més proper, els serveis del municipi, etc.

6.4.2. Procés d’adaptació
El període d’adaptació és un procés pel qual el nen va preparant l’acceptació de formar part
d’un nou entorn: l’escola. En aquest procés l’Infant s’ha d’adaptar a l’espai, a les educadores,
als altres companys i al mateix temps acceptar la separació de la família durant les hores que
romandrà a l’escola. Molts d’aquests infants no tenen germans i és el primer cop que estan fora
de l’entorn familiar sense els seus referents més importants, molts d’ells no han hagut de
compartir i relacionar-se amb altres infants i tot plegat és força complicat.
Aquest període d’adaptació l’ha de passar l’Infant, la família i la llar. Aquest període implica
temps, que per cada infant, serà diferent. Les reaccions dels infants poden ser molt diverses i
poden aparèixer immediatament o passats uns dies de normalitat. Entre tots, hem de mirar
d’adaptar-nos als ritmes personals de cada infant.
Des de la llar, es planifica un període d’adaptació progressiu, de manera que els primers dies
els infants estan estones d’una hora, tot fent combinacions dels diferents nens de l’aula, de
manera que tots els infants tenen contacte amb tots els infants de l’aula i amb les persones de
referència abans de fer l’horari definitiu.
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Aquesta planificació del període d’adaptació se’ls explica durant el període de pre-inscripció als
pares, i se’ls facilita per escrit l’horari que hauran de fer els seus infants a la reunió general de
la llar durant el mes de juliol, per tal que aquest període sigui el menys trasbals possible dins de
l’àmbit familiar.
Conforme l’educador/-a de l’aula veu els progressos dels infants a l’aula, es va incrementant els
temps d’estada a la llar fins a assolir el temps definitiu.

6.4.3.Coordinació amb el Centre d’Educació Infantil i Primària. CEIP Sant Nicolau
Tal i com hem escrit anteriorment, l’actual sistema educatiu, divideix l’educació infantil en dos
cicles. Els quals es situen a la llar d’Infants (el primer cicle) i a l’escola (el segon cicle). Aquesta
diferenciació de centres, però, no pot justificar un trencament en la coherència pedagògica de
l'educació infantil.
Considerant que la Llar d’infants és el primer període d'escolarització en la vida d'un infant, cal
que, a més a més del traspàs d'informació, hi hagi també una coordinació pedagògica:
organitzativa, curricular i metodològica. Aquesta coordinació entre els dos centres ha de
permetre ajudar a l'escola a valorar els coneixements previs i la significativitat de les actuacions
educatives que ofereix als seus nous alumnes i, alhora, la llar pot disposar d’un element
d’avaluació, un efecte feed-back, per poder reajustar els seus objectius i les seves activitats.
Per la seva banda, les famílies han de ser conscients de la importància de la continuïtat de
l'etapa infantil i del procés, que els afecta directament, de canvi de cicle i de pas d'un centre a
un altre. Han de rebre tot el suport de l'escola i de la llar, per integrar-se amb tranquil·litat,
sense angoixa i amb la seguretat de que es tracta d'una continuïtat.
D’aquesta manera, entre el CEIP Sant Nicolau, i la Llar d’Infants Els Patufets, realitzarem
reunions de forma periòdica, com a mínim, un cop al trimestre. En aquestes reunions es
parlaran com dèiem de temes tant organitzatius, com curriculars i metodològics, que possibilitin
de la manera més harmònica possible, el pas d’un cicle a un altre.
Amb aquest propòsit, pretenem realitzar diverses activitats de forma conjunta i d’intercanvi al
llarg de cadascun dels cursos, entre els alumnes de l’escola i els de la llar, per tal d’anar creant
un espai compartit d’experiències intergeneracionals. Algunes de les activitats seran entre
d’altres: “Concert de Santa Cecília”, “intercanvi de joc en els patis”, “teatre-titelles”, “visita a
l’escola i esmorzar conjunt”, etc. Per altre banda, les reunions també poden servir per a
realitzar intercanvis entre els professionals de ambdós centres, al poder tenir la possibilitat de
compartir experiències educatives.

6.4.4. Relació amb l’entorn
Per tal d’afavorir la relació amb l’entorn, des del centre es programen una sèrie de sortides a la
muntanya i entorn natural que ens envolta per tal d’observar i conèixer els canvis que
acompanyen la natura a les diferents estacions, en aquest sentit, es fan sortides a la tardor, a
l’hivern, a la primavera i a l’estiu. En aquestes sortides, collim flors, plantes aromàtiques, fruites
com figues, garrofes, fulles, cargols, etc; segons l’estació de l’any.
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També es fan sortides aprofitant dates assenyalades a la nostra cultura popular com ara Sant
Jordi, dirigint-nos al centre del municipi a veure les diferents parades de llibres i l’ambient que
s’hi respira. Al carnaval també fem sortides al centre de Canyelles contagiant d’alegria i colors
els carrers del municipi. Respecte al calendari de festes o aconteixements populars que
s’inclouen com a aprenentatges per a l’alumne, hi ha: la verema, la castanyada, el tió, el
carnestoltes, etc.

6.5.

OBJECTIUS

GENERALS

I

ÀREES

DE

DESENVOLUPAMENT

I

APRENENTATGE
Tal i com es defineix en el Decret 101/2010, el primer cicle de l’educació infantil contribueix a
desenvolupar en l’Infant les capacitats següents:
1. Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional
corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les
pròpies emocions i sentiments.
2. Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu
entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la
integració en el grup.
3. Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs i
higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències
temporals quotidianes i en els espais que li són habituals.
4. Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a
través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del
llenguatge oral.
5. Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius,augmentant la
seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i l’orientació en l’espai
quotidià.
6. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les pròpies
vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques
perceptives.
7. Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica, i anar-les representant a
través d’un incipient joc simbòlic.
8. Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i
plàstic.
Àrees d’experiència i desenvolupament
Les àrees d’experiència i desenvolupament s’interrelacionaran entre elles, per tal de crear
espais d’aprenentatge globalitzadors on es contribueixi al desenvolupament integral dels
infants. Aquestes àrees són:
•

Descoberta d’un mateix i dels altres.
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•

Descoberta de l’entorn.

•

Comunicació i llenguatges.

Cadascuna d’aquestes àrees de desenvolupament i aprenentatge,-seguint la normativa- es
concreta en una sèrie de continguts, que haurà de tenir-se en compte a l’hora de realitzar el
projecte curricular de centre, on es concretarà: que, com i quan ensenyar i avaluar.
Descoberta d’un mateix i dels altres
•

Identificació com a persona, coneixement d’algunes característiques personals pròpies
per assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment
maduratiu.

•

Domini progressiu de les possibilitats expressives, perceptives i motores del propi cos i
utilització dels recursos personals de què disposa en la vida quotidiana.

•

Descobriment i identificació de les pròpies necessitats fisiològiques (gana, set, son,
etc.), mostrant un control progressiu d’aquestes.

•

Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge
com a mitjà d’expressió i comunicació.

•

Progrés en l’adquisició d’hàbits relacionats amb el benestar corporal i la seguretat
personal, la higiene i la salut, així com en l ’inici d’hàbits d’ordre, constància i
organització en les activitats en què participa.

•

Progrés en el domini de la coordinació i el control dinàmic del cos, augmentant la seva
autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i en l’orientació en l’espai
quotidià.

•

Participació amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs
i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències
temporals quotidianes i en els espais que li són habituals.

•

Domini progressiu del control i de la coordinació oculo-manual, així com de les
habilitats manipulatives necessàries per explorar objectes i per ser cada vegada més
actiu i autònom en les diferents situacions quotidianes (vestir-se, posar-se les sabates,
etc.).

•

Iniciativa per dur a terme activitats i jocs, resolent les dificultats que es puguin presentar
mitjançant la pròpia actuació o demanant als altres l’ajuda necessària i acceptant
petites frustracions.

•

Disposició per establir relacions afectives positives amb les persones adultes i els
infants amb qui comparteix situacions i activitats quotidianament.

Descoberta de l’entorn
•

Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat, iniciant-se en el coneixement
i l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en els diferents grups
socials en què participa.
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•

Orientació amb autonomia en els espais habituals i quotidians i iniciació en l’ús de
termes relatius a l’espai (aquí, allà, dins, fora, amunt, avall).

•

Orientació en les seqüències temporals en què s’organitza la vida diària i iniciació en
l’ús de termes relatius a l’organització del temps (matí, tarda, ara, després, avui, demà).

•

Observació i actuació sobre la realitat immediata, a partir de les pròpies vivències,
establint relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives.

•

Observació i exploració de l’entorn físic i social, planificant i ordenant la pròpia acció,
constatant-ne els efectes i establint relacions entre la pròpia actuació i les
conseqüències que se’n deriven.

•

Observació i constatació d’alguns dels canvis i modificacions a què estan sotmesos tots
els elements de l’entorn (persones, animals, plantes i objectes).

•

Interès i curiositat pel medi físic i social, explorant les característiques d’objectes,
materials i elements de l’entorn natural, formulant preguntes sobre alguns
esdeveniments i representant vivències i situacions mitjançant el joc simbòlic.

•

Participació en festes, tradicions i costums de la comunitat a la qual pertany, mostrant
interès i curiositat.

•

Iniciació en la diferenciació d’algunes qualitats sensorials fruit de l’exploració dels
objectes materials, d’elements de l’entorn natural i de la comparació de les seves
propietats. Inici de les primeres classificacions, ordenacions i correspondències en
funció de les característiques i els atributs.

•

Reconeixement de seqüències espacials, temporals i lògiques i iniciació en l’ús de les
primeres nocions quantitatives en situacions quotidianes.

Comunicació i llenguatges
•

Iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, musical i plàstic.

•

Interès per algunes de les tècniques més bàsiques (pintura, modelatge, dibuix, etc.)
dels diferents llenguatges expressius i formes de representació.

•

Comprensió de les intencions i dels missatges que li adrecen les persones adultes i
altres infants, identificant i emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació)
i valorant el llenguatge oral com un mitjà de relació amb les altres persones.

•

Coneixement i utilització de manera progressiva de les normes que regeixen els
intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa).

•

Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral, mostrant un
progressiu increment del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència, ús de frases
simples i comprensió de variacions morfològiques de gènere i nombre.

•

Iniciació en l’ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per fer-se entendre i
escoltant els altres.

•

Record i relat d’experiències passades i relacionar-les amb situacions semblants o
diferents.
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•

Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, cantarelles i jocs
de falda i participar-hi de manera activa, seguint la tonada, reproduint el gest, etc.

•

Reconeixement i participació activa en danses senzilles amb una progressiva
coordinació general del cos i sentit del ritme.

6.6. PRINCIPIS METODOLÒGICS I PEDAGÒGICS
Tot i que és en el PCC (Projecte Curricular de Centre) on s’especifica tot el que fa referència
a opcions i criteris metodològics (“com” s’ha d’ensenyar) i on s’han de concretar el conjunt de
decisions curriculars del centre, volem assenyalar en aquest apartat alguns dels punts que
defineixen la nostra opció metodològica. A la nostra Llar optem per una línia metodològica
oberta i integradora, que faci possible la interacció entre diferents mètodes per tal de poder dur
a terme la nostra tasca pedagògica. Aquesta línia metodològica, és veurà reflectida alhora, en
la Programació General Anual de Centre (PGA), la qual, -tal i com estableixen els documents
d’instrucció que s’elaboren per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
a l’inici de cada curs-, s’haurà d’elaborar i aprovar pel consell escolar en un termini determinat.
Aquesta haurà de ser elaborada pel director/a, conjuntament amb el personal educador, i tal i
com s’estableix, haurà d’explicitar: la priorització en el curs dels objectius globals, les activitats i
el seu seguiment i l’avaluació, així com la concreció del calendari i l’horari de les activitats
escolars i de les reunions de contingut pedagògic i les de coordinació amb les famílies, entre
d’altres. La planificació de les activitats que es desenvolupin fora de la llar d’infants, o que pel
seu caràcter general impliquin modificació de l’horari habitual, s’haurà d’incloure en la
programació general anual del centre per a la seva aprobación o s’haurà de preveure amb prou
antelació per a la seva comunicació al consell escolar.
Ens basem en els següents aspectes metodològics:
Aprenentatge Significatiu. Ausubel
S’entén per aprenentatge significatiu, aquell que es relaciona de forma substantiva, és a dir, no
arbitraria, amb els coneixements i experiències que ja té l’alumne, produint-se una
transformació tant del contingut nou que s’assimila, com del que l’alumne ja tenia.
Ara bé, per tal de que aquest aprenentatge sigui significatiu, s’han de donar una sèrie de
condicions:
•

Els nous materials d’aprenentatge que es presenten als alumnes, han de tenir una
lògica en si mateixos, han de tenir un sentit en si mateixos, posseint una estructura i
organització interna.

•

L’alumne ha de disposar d’una sèrie d’experiències prèvies que pugui relacionar-les de
forma substantiva, amb els nous coneixements i experiències de les que ha d’aprendre.

60

Projecte Educatiu de Centre

•

Es necessari, per part dels/les educadors/es, saber despertar l ’interès dels Infants per
aprendre.

Aplicant aquesta línia teòrica, a la llar d’Infants, ens ajudarem de l’enfocament globalitzador de
l’aprenentatge, el qual implica que l’Infant abordi la realitat des dels diferents àmbits (joc,
música, matemàtiques, l’experimentació, la psicomotricitat, etc; establint així múltiples relacions
entre allò que va aprenent i allò que ja sap, aconseguint així aprenentatges significatius, és a
dir, ajudar a que l’Infant “aprengui a aprendre”, objectiu més important de l’educació escolar.
Aprenentatge per descobriment. Brunner
El tret característic d’aquest tipus d’aprenentatge, és que el contingut o experiències que han
de ser apreses, no es presenten a l’alumne, sinó que ha de ser descobert per aquest/a abans
de poder-lo assimilar dins de la seva estructura cognitiva. És tracta d’una manera activa de
conèixer, duent a terme la representació i el descobriment del món que ens envolta a través de
l’acció. Dins d’aquest enfocament, a la llar, treballem a través de l’experimentació.
L’experimentació és tot allò que ens envolta, que és font de curiositat. Gràcies al fet d’explorar,
manipular i d’experimentar amb diferents materials l’Infant fa nous descobriments i experimenta
a través de noves sensacions, potenciant alhora, la motricitat fina, els sentits, els processos
psicològics bàsics (l’atenció, la percepció i la memòria), i la capacitat de concentració. Així,
l’origen de la intel·ligència es troba lligada als objectes i les accions que fa l’Infant sobre
aquests
Concepció constructivista de l’aprenentatge
Oferirem als nens i nenes estímuls que els resultin agradables i que connectin amb les seves
motivacions i aprenentatges previs. Serà així com l’Infant esdevindrà protagonista del seu
procés d’ensenyament-aprenentatge. D’aquesta concepció, és desprèn la idea de que l’alumne
és un subjecte actiu en aquest procés, i és per això que haurem de tenir present els interessos,
necessitats, sentiments, emocions i idees prèvies de cadascun. Un paper clau el té també
l’educador, el qual ajuda als alumnes, ha construir significats i a atribuir sentit a allò que fan i
aprenen.
Aprenentatge per recolzament. Vigotsky
Hem de tenir en compte que per a desenvolupar un procés d’ensenyament-aprenentatge
eficaç, hem de tenir en compte:
•

Zona de desenvolupament real: Determinada per aquelles activitats i/o problemes que
l’Infant sap resoldre de manera autònoma i sense ajuda.

•

Zona de desenvolupament potencial: Determina el que una persona pot arribar a fer
amb l’ajuda d’un adult o bé amb l’ajuda d’un company més capaç.
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•

Zona de desenvolupament proper: Es la distància entre el nivell de desenvolupament
real i el nivell de desenvolupament potencial. És per a això que els aprenentatges
haurien d’anar dirigits en aquesta zona, per tal de que l’Infant pugui anar adquirint nous
coneixements i experiències de forma progressiva.

•

L’ajuda eficaç o ajuda ajustada, es aquella que l’adult dona al nen/a ajustant-se a les
seves competències en cada moment i que va variant a mesura que aquest pot tenir
més responsabilitat en l’activitat.

Aprenentatge per Observació. Bandura
Es tracta d’una teoria que, d’entre altres aspectes defineix que els nens i nenes aprenen a
través de l’observació i la imitació. És per això que no em d’oblidar quin model de
comportament li estem oferint com a exemple a l’Infant, per tal de reflexionar si és el més
adequat.
A continuació, fem un recull d’aquelles idees i activitats pedagògiques que guiaran la nostra
practica educativa:

6.6.1.Tasques de cura i satisfacció de les necessitats dels infants
A llar d’infants Els Patufets, es dona molta importància al caràcter educatiu que tenen les
tasques vinculades a la cura i les necessitats dels infants: afecte, alimentació, higiene,
descans, joc i seguretat. Les situacions vinculades al menjar, al canvi de bolquers, al descans,
les concebem com a oportunitats per a dur a terme interaccions de qualitat amb els nens i les
nenes; situacions en què aquests no solament es troben atesos, sinó estimats; no solament
se’ls satisfan les necessitats biològiques bàsiques, sinó també les necessitats d’afecte i
d’aprenentatge, l’atenció de les quals és crucial en l’assoliment d’una bona autoestima.

6.6.2. Treball per racons
El treball per racons, està relacionat amb les intel·ligències múltiples. El Dr Gardner proposa
vuit maneres de conèixer el món: intel·ligència lingüística, matemàtica, visual-espaial, musical,
cinetico-corporal, interpersonal, intrapersonal i naturalista.
El treball per racons és una proposta metodològica que proposa delimitar dins de l’aula,
diferents espais on els infants puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus
cognitiu, manipulatiu i simbòlic. La manera d’organitzar l’aula és oferir una gran varietat de
propostes a les quals els nens poden accedir de manera oberta. Els infants poden realitzar
activitats autònomament, amb d’altres companys o amb l’adult.
Dins de cada grup d’infants ens trobem amb que:
•

Els infants tenen diferents ritmes maduratius, d’aprenentatge i de treball

•

El procés de socialització en aquest període és molt important

•

En aquesta etapa es poden tenir conflictes personals i afectius que dificultin la seva
evolució
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•

Tenen una capacitat d’atenció reduïda

•

Els interessos són variats

Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa i flexible, en la que el rol
del/la mestre és dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats per a que els alumnes
puguin explorar tots els centres d’interès.
Els racons de treball són una alternativa d’organització. Aquesta respon a una estructuració de
l’espai-classe que recull el dinamisme, la plasticitat i la flexibilitat que els mateixos infants
aporten.
Per transformar aquest dinamisme que neix d’una forma espontània en el nen/a, en una
activitat organitzada cal una planificació adequada que ofereix uns estímuls per canalitzar els
interessos inicials en aprenentatges.
Els racons han de respondre amb eficàcia a les necessitats que té l’Infant tant pel que fa a
imitació, exploració, observació, com a nivell cognitiu, i fins i tot fantasiós i imaginatiu,
respectant sempre el ritme individual de cada infant.
En aquesta etapa, l’Infant va adquirint el coneixement del món que l’envolta a través de la
interrelació entre ell i el seu entorn. Per aquest motiu és important facilitar un medi ric que
possibiliti noves experiències, que potenciï les operacions mentals essencials de la comparació
i l’associació i que ajudi a establir algunes relacions de causa/efecte.
Els objectius d’aquesta estratègia organitzativa són:
•

Atendre a cada infant de manera individual, respectant els seus interessos i ritme
d’aprenentatge

•

Potenciar l’ús dels diferents llenguatges: matemàtic, lingüístic, plàstic, musical

•

Afavorir l’autonomia i capacitat d’organització de l’Infant

•

Afavorir ritmes de treball i d’ordre

•

Educar les persones perquè tinguin criteri propi

•

Potenciar les interrelacions

•

Crear espais per aconseguir que tots els nens tinguin les mateixes oportunitats i
manipulin i coneguin els diferents materials disponibles

•

Considerar l’Infant com un ésser actiu que realitza els seus aprenentatges a través dels
sentits i manipulació

•

Atendre de manera ajustada als infants amb necessitats educatives especials

L’Infant ha de trobar en els racons uns materials i/o estris que l’animin a experimentar, a
manipular, que li estimulin les capacitats imaginatives i creatives i que a partir d’una activitat
lúdica vagi avançant en el desenvolupament del pensament i de les tècniques d’aprenentatge.
Això farà que l’Infant vagi adquirint cada cop més autonomia personal.
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Aquesta metodologia ofereix la possibilitat que el nen i la nena adquireixin actituds envers el
desig de saber i que sàpiguen aplicar uns procediments que a la vegada actuaran com a
elements motivadors.
Per a obtenir uns resultats òptims en la distribució dels racons, aquests han de respondre a la
organització de l’activitat del nen i a la programació general del curs, tenint en compte que en
aquesta programació s’han de preveure activitats de treball col·lectiu i alhora personalitzat.
Cada racó de treball ha de tenir tot el que l’Infant necessita per aconseguir els objectius
programats, organitzat i preparat de tal manera que, tant l’elecció dels materials com la seva
distribució en l’espai signifiquin un estímul positiu envers el treball que ha de realitzar.
A la organització dels racons de treball s’ha de tenir en compte la temporització, poden ocupar
tot el temps destinat a treball personalitzat o bé part d’aquest.
El nombre de racons que hi pot haver és variable, però sempre s’han de tenir en compte les
àrees i la programació que es prioritza per al curs.
Els racons que treballem a la llar són:
•

La caseta

•

La ciutat

•

El mercat

•

El taller de bricolatge

•

El metge

•

El veterinari

•

La perruqueria

•

La biblioteca

•

Racó de l’ordinador

Aquests racons afavoreixen la interrelació, la comunicació, i és un dels primers passos cap a la
socialització.
S’ha de contemplar aquests racons de joc com uns espais destinats a una activitat lúdica, lliure,
imaginativa i creadora.
Quan treballem amb els racons podem observar el següent:
•

Comprovar com afronten els infants les diferents tasques

•

Quin estil d’abordatge té a l’hora d’encarar les diferents activitats

•

Si li agrada repetir allò que ja coneix o si li costa realitzar una activitat durant una
estona seguida i vol canviar contínuament

•

Quins coneixements té, com interpreta les propostes i com posa en joc tot allò que sap

•

Quin tipus de joc desenvolupa, si és un joc individual, en paral·lel o interacciona amb
els companys

•

Si es comunica amb els companys de joc
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Els racons de joc, permeten als infants mostrar-se tal i com són, a molts, els ajuda a sentir-se
acceptats i valorats i a involucrar-se en aquella activitat.

6.6.3. Música
L’objectiu principal d’escoltar música és vivenciar emocions.
L’etapa 0-3 és idònia per deixar percebre als nens allò que més els interessi; observant les
seves respostes, els seus comentaris anirem triant les ofertes més adients.
Pensem que per a que l’Infant escolti, cal captar l’atenció d’aquest, i per aquest motiu és bàsica
l’actitud de l’adult. Cal crear lligams entre la música i l’Infant per mitjà de la veu, de la mirada,
de l’expressió, del contacte, de l’ambient, de la pròpia proposta…
Per crear emoció cal que l’educador/a la visqui des de dins; que escolti molta música cercant la
qualitat i la bellesa, i deixant-se persuadir per noves propostes i perspectives.
Per a que els nens/es puguin percebre dissemblances és interessant brindar diferents estils de
músiques, on es puguin apreciar contrastos. Els nens/es estan oberts a les nostres iniciatives i
convé ser responsables en l’oferta artística i la manera com la presentem.
Amb la música en directe els vincles es creen quasi de manera immediata. La cançó cantada
en directe amb bona veu i amb musicalitat té la capacitat d’encisar a tots els nens i nenes.
Convé promoure aquest tipus d’audició, ja que deixa empremta a la majoria dels Infants a
diferents nivells (musicalment i relacionalment).
Quan volem que els nens i nenes es familiaritzin amb les audicions, cal que al començament
oferim cançons que el nen/a pugui reconèixer, i fragments musicals de curta durada (millor
repetir-la i allargar-la poc a poc que abandonar l’interès a mig camí.). De seguida els agrada,
sobretot si ho poden lligar a una vivència agradable.
Si acompanyem bé a l’Infant en l’experiència d’escoltar música, demostrarà ben aviat interès
per tornar-ho a escoltar. La repetició dels fragments de música, fa que poc a poc ens anem fent
nostre aquella melodia, aquell ritme, aquella textura i la puguem interioritzar. Poder reconèixer
una música és com retrobar un vell amic.
D’una mateixa audició en podem fer diferents activitats, centrant-nos en objectius diversos.
L’audició ens ha d’ajudar a créixer en un món on l’experiència de l’art ha de tenir-hi cabuda per
anar fomentant la cultura de les emocions i afavorir un desenvolupament integral.
Què entenem per AUDICIÓ?
Escoltar

Silenci

Gaudir

Quietud

Sentir

Emoció

Reconèixer

Espera

Atenció

Sorpresa
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Expressió

Moviment

Per què fem AUDICIÓ?
•

Per oferir experiències variades

•

Per gaudir

•

Per compartir

•

Per aconseguir l’atenció, el silenci

•

Per aprendre a escoltar

•

Per sensibilitzar

•

Per transmetre emocions

•

Per conèixer diferents estils musicals

•

Per conèixer instruments

•

Per identificar cançons

•

Per estimular el sentit rítmic

•

Per provocar moviment

•

Per relaxar-se, per inhibir el moviment

•

Per donar suport als conceptes musicals

•

Per sentir diferents sons, dinàmiques, altures....

•

Per evocar, reconèixer

•

Per relacionar diferents objectes, contes, imatges, gestos

•

Per crear expectatives

•

Per predisposar a fer una determinada activitat o acció.

•

Per provocar diferents reaccions

•

Per crear un hàbit, una actitud davant la música

•

Per conèixer músiques tradicionals o de diada

•

Per recollir interessos dels nens i donar-los a conèixer a la família

Eines per a motivar l’escolta:
•

L’actitud de l’adult: la cara, l’expressió

•

Objectes

•

Mocadors

•

Titelles

•

Imatges visuals

•

Instruments

•

L’ambient…

“L’oïda comença a funcionar des del sisè mes de vida prenatal i està estimulada per qualsevol
so amb conseqüències benèfiques sobre el desenvolupament de la intel·ligència musical”
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Tafuri, 2000
L´hora de fer música (grup 0-1 any)
Diàriament introduïm al nen petit al món musical a través de:
• Jocs de falda: “Bim-bom”, “Arri, arri tatanet”
• Jocs de mans i de dits: “Pon titeta”, “Raletralet”, “Ballmanetes”
• Cançons de bressol: “Tanca els ullets”, “La lluna i l´ocell”
Els jocs de falda i de mans a més afavoreixen la relació personal nen-educadora i això fa que
els nens apreciïn i gaudeixin molt amb aquests tipus de joc.
Les cançons de bressol les utilitzem també en els moments previs al descans i en aquells tipus
de joc en què ens interessa que hi hagi un cert relaxament i una cert clima de calma i
tranquil·litat.
L´hora de fer música (grup 1-2 anys i grup 2-3 anys)
Hi ha un dia a la setmana en què es treballa una sessió de música en gran grup. De forma
habitual, és treballa a través de:
•

Música de salutació

•

Jocs de falda, de dits i de mans

•

Cançó mimada

•

Instruments

•

La dansa lliure i guiada

•

Audicions (música actual, de relaxació, etc)

Fent activitats tals com:
•

Racó del so

•

Racó de la música

•

Caixa de cançons

•

Escoltar sons i diferents melodies

•

Jugar a fer sons

•

Panera dels sons

•

...

Tot i que hi ha unes estones programades per fer música, a la llar d’Infants utilitzem cançons
en moments diversos de la rutina diària: quan treballem els hàbits (“Sabó sabonet”, “Bolaboleta”...), abans de la sortida (“Un tren petitó”...) durant el joc lliure (jocs de falda), en els
contes (“Patim patam”, “Todos los patitos”, en el moment del descans (cançons de bressol),
quan fem celebracions (“Moltes felicitats”...), quan un nen es fa mal o no es troba bé (“Cura
sana”, “Cura´t malet cura’t”...), per tranquil·litzar als nens (cançons de bressol, jocs de falda i
dits...) ...
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6.6.4. La psicomotricitat a la Llar
“Els nens i nenes, no juguen per aprendre, sinó que aprenen perquè juguen” (B.Aucouturier)
Entenem la psicomotricitat com quelcom que ajuda a l’Infant a desenvolupar-se de forma
global –emocionalment, cognitivament, motriument-, a través de les experiències que viu a la
sala, a través del joc. Per mitjà d’aquest, el nen/a viu el plaer d’actuar, projectant el seu món
interior psíquic en les relacions que estableix amb el món exterior: aprèn, ensenya, es
relaciona, creix, mostra els seus interessos, els seus temors, duent a terme el seu camí, la seva
història. Es tracta doncs, de crear un espai i un clima de seguretat on els infants puguin
expressar-se a través de diferents mitjans –cos, llenguatge, representació plàstica...- i on les
educadores de cadascuna de les aules, puguin acompanyar-los en el seu procés,
proporcionant-los les oportunitats i situacions idònies per a desenvolupar les seves capacitats.
La pràctica psicomotriu, que es vol dur a terme, seguint les línies de treball de Bernard
Aucouturier, no ensenya a l’Infant els requisits de l’espai, del temps, de l’esquema
corporal...sinó que el posa en situació de viure emocionalment l’espai, els objectes i la relació
amb l’altre, de descobrir i descobrir-se, fet que permet a l’Infant integrar el coneixement del seu
propi cos, de l’espai i del temps.
Els objectius generals de la psicomotricitat són:
•

Afavorir el desenvolupament de la funció simbòlica (de la capacitat de representar el
món que els envolta) dels infants mitjançant el plaer de fer, de jugar, de crear...en un
marc de seguretat.

•

Potenciar el desenvolupament dels processos d’asseguració enfront a angoixes, a
través del plaer experimentat a través de les activitats motrius.

•

Gaudir del joc

•

Aprendre a conèixer i aprendre a aprendre de les situacions que viuen durant l’activitat.

•

Aprendre a fer: Experimentant a través del seu propi cos i amb l’espai i el material de la
sala.

•

Aprendre a viure: Establint relacions positives amb altres infants i amb els adults

•

Aprendre a ser: Adquirint autonomia a la sala i sentit de la responsabilitat.

•

Iniciar-se en la verbalització del que els agrada, del que volen i el que no, el que els
agradaria fer, tant de cara als companys, com amb els adults.

Per tal de que això sigui possible cal crear un espai segur, on els infants puguin viure situacions
de joc espontani.
Respecte a la funció de l’educador/a i les actituds que haurà de mantenir, són:
•

Acompanyar a l’Infant per tal de que aconsegueixi, en la mesura del possible, un
desenvolupament harmònic en tots els nivells, proporcionant alhora al grup,
oportunitats i situacions idònies per tal de desenvolupar les seves capacitats a través
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de la relació entre iguals i amb els adults. Aquest acompanyament, parteix de la
confiança en l’Infant, de creure en ell/a, i d’acollir-lo amb la màxima consideració i
respecte.
•

L’adult haurà de ser mal·leable, és a dir, s’haurà d’ajustar a les necessitats de cada
Infant dins del grup.

•

Haurà d’utilitzar la “mirada perifèrica”, és a dir, ser capaç d’intervenir amb el grup, i
alhora observar, tenint una visió general de tot el que va passant a la sala. Per als
infants, és bàsic sentir la mirada atenta de l’adult, que s’emociona, es sorprèn i
confirma els descobriments que fa l’Infant.

•

Afavorir la comunicació, dinamitzant-la.

•

La capacitat d’escoltar de l’educador, serà bàsica. Aquest ha de saber mirar, veure,
sentir, percebre, observar i empatitzar.

•

Ha de ser company simbòlic del joc.

•

L’adult, ha de proporcionar la norma, el límit, la possibilitat, la seguretat.

Pel que fa a l’espai on es desenvoluparà l’activitat de psicomotricitat, es poden considerar dues
opcions. En els casos dels infants més petits (lactants-caminants), la psicomotricitat es pot
realitzar a l’aula, ja que aquesta és un espai on passen la major part del dia i on ells/es senten
més seguretat, a no ser que l’educador/a observi que la seva madures els permet anar a la sala
polivalent. En el cas dels Infants de maternal, podrien fer les sessions de psicomotricitat a la
sala.
És important, destacar el tipus de material que s’ha d’utilitzar a les sessions de psicomotricitat.
A la sala, hi hauria d’haver de forma simultània materials tous (els quals tindran un caràcter
acollidor, facilitant les relacions corporals i permeten alls infants, anar adquirint una seguretat
més profunda a través d’accions tals com rodar sobre si mateix, saltar, arrossegar-se, amagarse, etc.) i materials durs (el qual facilitarà el fet de buscar les pròpies habilitats i possibilitats
motrius). Per últim la sala, haurà de disposar també, de material per a la representació (material
per a pintar, per a construir, per a explicar contes, etc., el qual possibilitarà la representació
mental, la pràctica de la motricitat fina, la concentració, etc.).
•

Mòduls tous de diferents formes, mides i colors

•

Coixins

•

Colxonetes

•

Pilotes

•

Túnel

•

Paracaigudes

•

Pals d’escuma

•

Teles

•

Banc

•

Ossets de peluix
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•

Instruments musicals

•

Cordes

•

Cercles

•

...

Les sessions tindran l’estructura següent:
Ritual d’entrada
Aquest és pot realitzar a l’aula, o bé a la sala on es farà l’activitat. El ritual d’entrada és un espai
per anticipar. Es tractaria de crear un espai, on els Infants, es treguin les sabates, i on
posteriorment l’educador/a els expliqui que és el que van a fer i que és el que es trobaran a la
sala (si és que aquesta està muntada d’una determinada manera; el que podem fer també és
dir els materials que es trobaran). És un moment, per donar protagonisme de forma individual a
cadascun dels nens i nenes, per tal de que se sentin valorats. Una manera de fer-ho seria dient
el nom de cadascun, fent una carícia, cantant una cançó on els seus noms i estiguin presents,
recordar també als que no hi són, jugar a tonificar el cos, etc.. Per ajudar a reconeixer la
situació, amb els més petits es pot cantar sempre la mateixa cançó quan s’acosti l’inici de
l’activitat. D’aquesta manera abans de començar a jugar es recordarà la norma: “no fer-se mal,
ni a un mateix ni a la resta”. El temps dedicat a aquest espai pot oscil·lar entre els 5 i 10 minuts
aproximadament, sempre segons les necessitats que veiem dels infants.
Espai d’expressivitat motriu-Representació
Es tracta d’un espai on el nen/a, juntament amb la resta del grup i dels adults, pugui gaudir del
joc, a través de la seva expressivitat motriu.
Amb els més petits, es dona prioritat a que escullin allò que més els atrau i així poc a poc van
descobrint noves sensacions. S’afavoreix a que puguin experimentar i crear nous moviments,
que solen repetir pel plaer que els proporcionen i per la seguretat d’assegurar les seves fites. A
mida que es van fent més grans, van realitzant el descobriment i l’experimentació de noves
competències motrius (marxa, salt, gir, equilibri, etc), alhora que augmenta la seva capacitat
d’investigar l’espai i els objectes. Apareix el joc simbòlic, on els Infants representen a través del
joc, les seves emocions, les seves pors, etc.
Paral·lelament a l’espai de joc, podem establir un racó de representació, on aquells infants que
tinguin necessitat de representar (pintar, construir,etc) ho puguin fer. Tot i així segons el grup
d’Infants, la representació també la podem realitzar un cop ha acabat l’estona de joc.
Serà important que abans d’acabar aquest espai (el qual pot durant entre 20-40 mints),
anticipem que la sessió està a punt d’acabar, per tal d’ajudar així als nens i nenes, a ajustar-se
al temps i a tenir una noció més concreta d’aquest.
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Ritual de sortida
Amb previ avís, es va marcant el final de la sessió, respectant el ritme de cada nen/a a l’hora
de finalitzar amb l’acció. El grup s’assenta allà on ha fet el ritual d’entrada, i l’educador/a
conclourà l’activitat, donant un reconeixement també a cadascú, fent una breu explicació del
que s’ha fet aquell dia a la sala. Després es posaran les sabates i es pot cantar la mateixa
cançó de l’inici, per finalitzar.
Durant les sessions de psicomotricitat, serà important el treball d’avaluació i observació, ja
que tal i com descriu Pilar Arnaïz –psicomotricista-, “L’observació de l’activitat espontània és
essencial per comprendre l’expressivitat motriu de l’Infant, atès que és a través d’ella que es fa
palesa la seva personalitat”. Els paràmetres que haurem d’observar són:
•

El moviment (tipus de moviment, qualitat, nivell de mobilitat, postura i to muscular)

•

L’espai (que ocupa l’Infant i amb quina forma l’ocupa)

•

El temps (adequació als ritmes de la sessió)

•

Els objectes (quins utilitza, com els utilitza, i com ho fa en relació amb els altres)

•

Les relacions que estableix amb els altres (Infants i adults)

•

Altres: Llenguatge, to de veu...

Serà necessari utilitzar pautes d’observació que facilitin el seguiment global de l’evolució dels
Infants, una revisió ràpida de la planificació i desenvolupament de l’activitat i la valoració del
sistema d’actituds de l’educador/a.

6.6.5. Experimentació
L’educació a l’escola infantil ha evolucionat moltíssim, sobretot a la primera etapa. Actualment
es concep l’Infant com un subjecte que està en formació des del naixement i la qualitat de
l’ambient educatiu ha de ser prioritària.
És aconsellable que els mestres puguin usar les oportunitats que la vida els ofereix de manera
espontània per a facilitar als infants aquells elements del món natural i augmentar el domini
dels materials usant les activitats específiques que es proposen.
A partir de l’observació dels infants a situacions quotidianes, tant familiars com escolars podem
constatar que la vida diària pot oferir grans oportunitats de joc. Els infants gaudeixen
manipulant i explorant amb materials usuals i als quals podem accedir amb facilitat.
Amb aquest tipus d’activitats, volem estimular els sentits, conèixer en profunditat
l’experimentació directa, oferir diferents possibilitats de descobriment, aprendre les qualitats
més evidents d’alguns elements del nostre entorn, descobrir com persones les diferents
sensacions i experiències que ens aporten aquestes activitats a través dels sentits i gaudir del
plaer de jugar i compartir el temps amb altres infants i adults.
El sistema de treball en que es basa aquesta proposta, és la experimentació. És a través del
coneixement dels objectes quan podem saber de la seva existència. Quan els infants
manipulen, investiguen.
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Manipular i experimentar són conceptes similars però amb matisos, i a més, es complementen.
A aquestes edats, no hi ha experimentació sense manipulació.
Amb l’experimentació, els infants miren, toquen, proven, usen, posen, treuen, deixen caure,
tiren, riuen, imiten, ploren, expressen, repeteixen, … i una pila d’accions que els ajuden a
descobrir els diferents fenòmens físics, químics i socials.
Estimular la curiositat de l’Infant és despertar-li el desig de descobrir, i per tant, és ajudar a
aprendre.
L’Infant manipula i es formula preguntes durant aquesta acció que es converteixen en hipòtesi
que s’han d’experimentar per tal de poder-se resoldre. Observar, identificar, classificar, fer
hipòtesi, experimentar i comunicar, són la base del coneixement científic, i per tant, de
l’aprenentatge significatiu.
Els materials i objectes que fem servir compleixen els següents requisits:
•

Fomenten l’acció de l’Infant

•

Responen a l’acció causa-efecte. Qualsevol acció que es du a terme té una resposta.

•

Oferir una resposta natural (els infants han d’aprendre que un objecte de vidre es
trenca si el deixem caure)

•

Presentem reptes d’acord amb les habilitats de l’Infant.

Els arguments per usar materials de l’entorn són:
•

La gran varietat de sensacions que ens produeixen i la seva riquesa manipulativa.

•

La diversitat de qualitats que ens ofereixen

•

El descobriment dels quatre elements bàsics de la naturalesa (aigua, foc, aire i terra)

•

El despertar del pensament científic.

•

Desperten la curiositat i les ganes d’aprendre.

•

Augmenten la capacitat de control i d’actuació en el medi, i faciliten per tant,

l’autonomia personal.
•

Ajuden al mestre a desenvolupar-se com a professional i a madurar pedagògicament,

donat que ens ajuden a pensar diferents estratègies de treball.
•

Ens dona informació de l’entorn natural i social on vivim.

•

Afavoreixen l’ intercanvi cultural perquè responen a una gran diversitat, donat que les

aportacions són personals
•

Ajuden a la relació família-escola.

•

Beneficien la recuperació de l’activitat lúdica.

•

Fan que s’aprofitin els espais exteriors de l’escola com a llocs educatius.

•

Els tenim al nostre abast, són barats i autèntics.

Propostes d’activitats:
•

Estampació de pintura amb verdures i fruites

•

Tast dels fruits de la tardor

•

Fem panellets
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•

Desgranem faves i pèsols

•

Tast/ manipulació de fruits de color groc

•

Experimentem amb dolç i salat; àcid i dolç; amarg,….

•

Manipulem tou/dur, fred/calent

•

Taller de les olors

•

Pintem amb el nostre cos amb xocolata, pintura,…

•

Experimentem amb la gelatina

•

Tenyim l’aigua de colors, la congelem

•

Juguem amb llanternes i amb les ombres

•

Fem instruments

•

Experimentació amb les fulles de la tardor

•

Manipulació de diferents tipus de papers per treballar textura, lluminositat, soroll,
resistència,…

•

Farinetes

•

I un llistat infinit d’activitats i materials possibles

6.6.6. Panera dels tresors
Conceptualment podem afirmar que les joguines són les eines bàsiques del joc, però a la
pràctica qualsevol objecte pot esdevenir un estri de joc, manipulació, exploració, etc., tot depèn
del sentit que hi doni qui l’utilitza (en el nostre cas els infants). Els nens i les nenes, ja de ben
menuts, senten curiositat pel món que els envolta i per tots els objectes que són al seu abast.
Els infants, en una determinada i primerenca etapa de la seva evolució i si les circumstàncies
els són favorables, són capaços de desenvolupar d’una manera natural l’exploració i la
combinació dels objectes que tenen a l’abast. Aquesta activitat s’inicia amb el descobriment del
seu cos, quan prenen consciència de les accions que de manera voluntària poden fer tots sols:
posar-se la mà a la boca, agafar el llençol, estirar-se, girar-se, desplaçar-se... Aquestes
primeres conquestes els obren el món, perquè ara ja poden arribar fins a un objecte proper,
agafar-lo, mirar-lo, llepar-lo, en definitiva, conèixer-lo. A partir d’aquest moment, els infants
desenvolupen un procés d’exploració, manipulació, combinació, etc. dels objectes cada cop
més complex, que els portarà a l’adquisició de la pròpia autonomia. Així, doncs, el joc amb
objectes en les primeres etapes de la nostra vida és un néixer al món, a l’entorn més immediat;
és un descobriment a través d’activitats manipulatives i exploratives dels sentits, del propi jo i
de tot allò que ens envolta.
La professora Elionor Goldschmied, de nacionalitat britànica i especialista en qüestions
relatives a les llars d’infants i a la formació del professorat, va desenvolupar la formulació i la
sistematització de les activitats educatives del descobriment d’objectes adreçades a infants
d’escola bressol. Aquestes activitats, que es coneixen com la panera dels tresors i el joc
heurístic, van adreçades als dos primers anys de vida dels infants.
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El treball de Goldschmied es basa fonamentalment a dotar a els adults que treballen amb els
més petits dels instruments que els permetin donar les màximes oportunitats de creixement i
desenvolupament als infants. Segons ella, no es tracta solament d’establir una metodologia
didàctica, sinó de sistematitzar un tipus de joc com la manera ordenada d’aprofitar l’activitat
espontània dels infants.
En l’activitat quotidiana dels infants, la panera dels tresors i el joc heurístic potencien
l’exploració i la manipulació dels objectes. Aquestes dues accions (exploració i manipulació)
són bàsiques en el desenvolupament infantil i es presenten correlativament en el creixement
evolutiu dels més petits.
Quan un bebè ja s’aguanta assegut i té prop seu una panera dels tresors ben assortida, ell
mateix tria allò que més li interessa d’entre la àmplia diversitat d’objectes que se li ofereixen per
manipular. Desenvolupa i perfecciona la coordinació mà-ull-objecte i l’habilitat de manipulació.
La panera dels tresors, s’obre com una font d’experiències que l’infant recull a través dels seus
sentits per iniciativa pròpia. S’hi concentra, escull, experimenta, canvia un objecte per un altre,
interactua amb els que l’envolten.
És important que la panera sigui rodona i plana, sense nanses, amb un diàmetre de deu a
dotze centímetres perquè el colze dels nens /es s’hi recolzi còmodament i no es bolqui. És
millor posar-la al costat dels infants que no pas davant per tal de facilitar-los l’acostament als
objectes.
La panera dels tresors conté uns setanta o vuitanta objectes. Cap dels objectes és una joguina
comprada i no n’hi ha cap de plàstic. Cal vetllar per l’estètica (parlem de tresors). Els objectes
que s’ofereixen possibiliten el desenvolupament dels sis sentits: vista, oïda, olfacte, gust, tacte i
moviment cinestèsic (l’Infant veu o sent, però fins que no es mou per agafar una cosa no la
coneix bé).
L’Infant no tindrà dificultat per fer la selecció. I aquesta capacitat de triar posa les bases per la
vida moderna, on cal decidir constantment què refuses i amb què et quedes de la immensitat
d’estímuls que tenim a l’abast.
Joc compartit
Els bebès quan es troben en aquesta situació, desenvolupen intercanvis animats els uns amb
els altres i deixen entreveure les seves diferents personalitats. La comunicació entre ells
s’expressa de quatre maneres:
•

Intercanvi de mirades i observació perllongada amb atenció expectant per allò que fa
l’altre infant.

•

Sons preverbals

•

Intercanvi d’objectes i forcejament per posseir-los

•

Contactes mutus

Són les maneres que l’Infant fa servir com a eina per a comunicar-se amb els adults de la seva
confiança.
74

Projecte Educatiu de Centre

El paper de la persona adulta
És important la presència de l’adult i la seva accessibilitat però, aquesta, no ha de tenir una
intervenció activa.
Es fa necessària una zona tranquil·la, on no puguin ser destorbats pels infants més grans.
En aquesta situació l’educador/-a o mestre de l’escola bressol és responsable de:
•

La selecció, manteniment i renovació periòdica dels objectes de la panera dels tresors

•

Donar una presència atenta al grup de nens i no intervenir

•

Crear un espai tranquil i protegit on els infants asseguts puguin mantenir-se atents al
joc

•

Observar la qualitat de les exploracions de cada infant i comunicar els seus progressos
als pares i col·legues

La presència tranquil·la de l’educador/-a o mestre conté el neguit de l’Infant quan s’acosta a
coses desconegudes i li facilita la seva curiositat per explorar els objectes amb confiança.

Objectes suggerits per la panera dels tresors
Es tracta d’un seguit d’objectes d’ús comú per part dels adults. L’objectiu d’aquest recull és
d’oferir el màxim d’interès a través dels sentits:
•

Tacte: textura, forma, pes.

•

Olfacte: diverses olors.

•

Gust: exploracions limitades, però possibles.

•

So: timbres, campanetes, espetecs, cruiximents.

•

Vista: color, forma, llargada, brillantor.

Pinyes, palets de riera, petxines, carabasses seques, nous grans, plomes grans, pedra tosca,
suro, pinyol d’alvocat, esponja natural, llimona, poma.
Cabdells de llana, cistells petits, anell d’ós, calçador d’ós, estavis de ràfia, raspall de fusta per a
les ungles, raspall per a les dents, brotxa d’afaitar, raspall per a les sabates, pinzell, nanses de
canya.
Caixes petites, caixes folrades amb vellut, flauta de bambú, castanyoles, penjarobes, tambor,
cubs, cilindres, anella de tovalló, cullera, espàtula, collaret de grans de colors, bobines, sonalls,
bol, copa per a l’ou,…
Culleres, batedor, manyoc de claus, llaunes petites amb els cantells morts, cendrer petit,
trompeta de joguina, timbre de bicicleta, tap de perfum gran, llaunes tancades (amb arròs,
mongetes, sorra, etc.), trossos de cadena de tacte divers, petit mirall de metall, motllos de
pastís, espremedora, embut petit, anelles de cortina de coure, petita harmònica, triangle,
triturador d’all, xiulet, netejador d’ampolles, bola de posar el te, pinsa de paper, manyoc de
campanes, tapadores, gerra.
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Ós de joguina, cascavell de gos, polsera de pell, bossa de pell, bola de goma, polsera de
grans, saquets d’olor(amb farigola, romaní, clau, espígol, etc), bola de pell, tubs de goma, nina
de drap, pilota de golf, estoig d’ulleres de pell, tap de banyera amb cadena, petit ós de peluix,
sac de mongetes, pilota de tennis, ou de marbre, bronja (per empolvorar).
Petita llibreta amb espiral, petites capses per a cartes, paper de plata.

6.6.7. El joc heurístic amb els objectes
El joc heurístic és una activat de joc, destinada als infants d’entre 1 i 2 anys. Pretén afavorir la
combinació dels objectes com a continuació de l’activitat de descobriment de la panera dels
tresors. Els materials es presenten als infants dins de bosses de roba col·leccionats per tipus
d’objectes, en nombre de 50 unitats aproximadament. Aquests objectes poden ser pinyes
seques, cloïsses, petxines, botons, agulles d’estendre, pilotes, argolles, taps diversos, caixetes,
etc. L’objectiu d’aquesta activitat és anar més enllà de la descoberta i de l’exploració dels
objectes, i aprofitar el moment evolutiu dels infants de la conquesta del moviment i de la
imaginació a través de la combinació d’aquests objectes: ficar, treure, omplir, buidar, classificar,
agrupar, tancar, obrir, tapar, introduir, extreure, comparar, apilar, etc. És el joc de la
manipulació.
El joc té dues parts ben diferenciades, la primera és l’exploració i combinació d’objectes i la
segona, la recollida. A la primera, els infants es van fent conscients de les lleis de la natura
(gravetat, equilibri), de les propietats dels objectes (dimensions, volum, pes,…).
A la segona part del joc, la recollida, els infants agafen els objectes i els guarden a les bosses
corresponents que els ofereix el mestre. És una continuació de l’activitat anterior i exercita la
mobilitat dels infants, ajuda a estructurar el pensament quan classifiquen pel fet d’haver
d’introduir cada objecte a la bossa que pertoca.
El paper del mestre/educador/-a
A l’adult li pertoca observar:
•

Quins són els infants més actius, si juguen, si combinen els materials, si s’avorreixen, si
destorben el joc, per què,…

•

Si tenen iniciativa o els cal orientació

•

Si es concentren en l’activitat o pel contrari es distreuen, si es dispersen, quant de
temps dura la concentració, si és variada l’activitat de l’infant, si troba possibilitats
segons el material o s’estanca en un tipus d’acció o d’objecte

•

Si el material proposat és adequat, si la quantitat és correcte, variada, …

•

Si progressa la comprensió de les normes del joc al llarg de les diferents sessions, si hi
ha calma a l’ambient o no és així

Amb l’exercici continuat del joc heurístic s’aconsegueix per part dels Infants:
•

Fer un gran pas en l’estructuració del seu pensament

•

Augmentar la capacitat de comprensió verbal pel fet de relacionar fets i esdeveniments
concrets amb el llenguatge
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•

Concentrar l’atenció en la pròpia activitat amb els objectes i en les orientacions que
dóna el/la mestre/-a

•

Conèixer algunes propietats dels materials que manipulen i el seu comportament en
entrar en contacte els uns amb els altres

•

Treballar de manera autònoma, cada un al seu ritme, i amb llibertat d’elecció de
materials, dins la oferta feta pel mestre

•

Experimentar amb sentiments d’èxit i satisfacció en la pròpia activitat

•

Valorar el material, animar-los a la conservació del material i el seu respecte

•

Acceptar i respectar la presència d’altres infants

•

Posar en pràctica un tipus d’activitat que estimula la col·laboració amb l’adult

•

Mantenir una atmosfera de calma i silenci, positiva per al correcte desenvolupament de
l’activitat

•

Generar un ambient exempt d’agressions mútues que són freqüents en infants
d’aquestes edats degudes a la seva gran mobilitat i la capacitat, encara incipient de
comunicació

•

Adquirir hàbits de treball

6.6.8. Treballar a través dels contes
La literatura infantil a l’abast de l’Infant té el seu origen principalment en el folklore: contes
tradicionals, corrandes, reguitzells, endevinalles, refranys,…El seu contacte amb el nen i la
nena s’exerceix, sobretot, mitjançant la conversa (narració) i el joc.
Encara que el llenguatge oral s’estimuli contínuament, la utilització de contes i relats és
particularment adient per a realitzar aquesta estimulació. Per això, el conte i el relat, mai han de
ser considerats per omplir el temps, sinó com una acció didàctica plena de sentit. En la mesura
que el relat o la narració són convenientment presentats, es motiva i incita als nens i nenes a
introduir-se, exclusivament a través del llenguatge, en móns diferents del seu, la qual cosa
reverteix en una utilització més rica i ajustada d’aquest instrument. Si a més a més la narració
es fa de manera que en el seu ús es convidi als infants a predir el que pot ocórrer a partir del
que ja s’ha relatat, o se’ls repta a aventurar hipòtesi sobre els personatges, el desenllaç o
qualsevol altre aspecte, s’està fomentant en els infants una sèrie d’estratègies cognitives de
màxim interès i utilitat per a la bona realització de posteriors aprenentatges. A més a més, si la
narració s’estén mitjançant una representació relacionada amb el seu contingut, la
reconstrucció d’allò que s’ha relatat, la reinvenció amb modificacions… s’està donant pas a
activitats estretament relacionades amb la capacitat de comprendre, sintetitzar i crear.
Aquestes són les característiques positives dels contes que assenyala Bettelheim:
•

Ofereixen una visió animista del món, de forma similar a com es comporta el
pensament de l’Infant petit.

•

Els contes expressen problemes existencials típics de les nenes i els nens.
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Altres virtuts essencials dels contes són:
•

A través del conte, i gràcies a l’entonació i el gest, l’Infant comença a reconèixer
l’estructura de la llengua.

•

El conte utilitza una sèrie de recursos expressius i plàstics que ajuden al nen i a la nena
a la comprensió del text, alhora que potencien en ell/ella una sèrie d’habilitats
necessàries per a l’ús de la llengua escrita.

Els criteris per a la selecció, utilització i narració de contes orals als infants poden ser els
següents:
•

Respectar l’ interès de l’Infant

•

Oferir contes de narrativa, de poesia i teatre

•

Buscar contes amb una trama activa, amb rapidesa d’acció, centrada en el que fan els
personatges i no pas en el que pensen o senten

•

Contes amb imatges senzilles i familiars per als nens tenyides de fantasia i encant

•

Contes amb repeticions

Les activitats a desenvolupar a partir del conte són:
•

Realitzar dibuixos

•

Fer representacions, mimar-lo

•

Inventar finals, canviar situacions, proposar títols. Inventar diàlegs.

•

Confeccionar còmics….

Els avantatges són que a l’Infant li proporciona un gran plaer, li permet recordar, re-elaborar de
manera creativa les seves impressions, li permet expressar conflictes i afavoreix l’ús del
llenguatge. Els jocs orals (endevinalles, poesia, travallengua, reguitzells, cançons de rotllana,
refranys,…), i els llibres d’imatges, són bàsicament i totalment imprescindibles en tota biblioteca
infantil. La contemplació de la imatge estimula en l’Infant la capacitat d’expressió i d’observació.
Les activitats tendents a desenvolupar l’expressió oral són: converses, comentaris d’imatges,
vocabulari, pronunciació. Altres activitats, facilitaran en l’infant la gènesi del pensament lògic:
formar conjunts amb elements apareguts en les imatges, realitzar associacions entre aquests
elements, experiències de tipologia, creació d’historietes(estructuració temporal).
L’ organització de la biblioteca a la llar ofereix diferents i riques possibilitats. Així:
•

Facilita la trobada i descans dels infants

•

El diàleg i comunicació amb un altre

•

L’escolta i narració de contes

•

Experiències per afavorir el joc simbòlic

•

Invenció d’històries o contes a partir d’imatges

•

Reproducció de diàlegs d’una historieta amb titelles de guinyol

•

Invenció d’històries o contes i la seva representació
78

Projecte Educatiu de Centre

•

Etc.

Per tot això, la biblioteca a l’aula s’ha de situar en un lloc tranquil i allunyat de sorolls i del
trànsit dels infants. Una catifa, matalassos, coixins poden ambientar aquest espai, en el qual
els infants trobarien els següents elements i materials:
•

Expositor per a llibres i contes que facin visibles la seva portada

•

Àlbums de fotografies representant objectes, situacions diverses, vivències dels infants
a la llar, àlbums familiars amb fotos de la seva família

•

Històries seqüenciades sobre situacions familiars, escolars: telèfons de joguina, cd’s de
contes, lector de cd portàtil amb auriculars, periòdics, revistes, cartells, llibres de
consulta sobre elaboració de plats de cuina, d’animals, de plantes, de treballs manuals,
amb gràfics i dibuixos clars

•

Etc.

6.6.9.Treball per projectes
A banda de les activitats descrites anteriorment, les quals es duran a terme, sempre que sigui
possible per a temes organitzatius, de forma setmanal, a la llar ens proposem realitzar un
treball per projectes.
A principis de cada curs, entre l’equip de treball, es realitzarà una valoració de quins projectes
es poden dur a terme per a aquell curs. Es tractarà d’una decisió consensuada ja que el
projecte s’haurà de desenvolupar amb la col·laboració i implicació de tot el personal.
El projecte o projectes que surtin escollits, s’hauran de concretar per escrit, fent-ne una breu
introducció, valorant les possibilitats i activitats d’aprenentatge que se’n puguin derivar de
cadascun d’ells, els objectius que es pretenen aconseguir, els recursos materials, espacials,
temporals i personals necessaris per a dur-lo a terme i els mecanismes d’avaluació d’aquest.
Aquests projectes es presentaran a les famílies a la reunió d’inici del curs, per tal de que en
tinguin coneixement.
Alguns dels projectes i fils conductors plantejats per als propers cursos són:
•

Projecte de l’hort de la llar (Crear un racó a la llar on amb els més grans, es realitzessin
les activitats de preparació de la terra, sembrar, regar, recol·lectar; amb l’objectiu de
conèixer d’on provenen aquest tipus d’aliments, i responsabilitzar-se de la seva cura,
etc)

•

Projecte de granja a la llar (Tenir un petit espai, habilitat per a tenir-hi algun animal –
conill, gallina, tortuga, ocell-, que fossin dels alumnes, i que poguessin contribuir a la
seva cura, a observar el seu creixement, alimentar-los, conèixer les seves
característiques, etc.)
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•

El racó de la natura (Crear un espai dedicat a la natura, on es decorés gràcies a les
activitats realitzades pels alumnes, aprofitant els recursos naturals que ens ofereix
l’entorn).

•

El “circ” a la llar (Treballar els personatges del circ, fer una sortida al circ, fer la festa del
circ a la llar, escolar música típica dels espectacles, etc.)

•

Treball a través del teatre, les titelles, cinema, etc.

•

Projecte de massatge infantil (Projecte dedicat als més petits de la llar i a les seves
famílies. Veure annex 9.3).

•

Reciclatge, compostatge (Durant tot el curs escolar, dins l’aula dur a terme a través de
la participació dels infants, la separació dels diferents tipus de residus, contribuint així a
realitzar també el compostatge, que ajudarà a l’activitat de l’hort).

•

Capsa de cançons i contes (Crear a mans de les educadores aquest material educatiu,
consistent en una capsa on hi ha contes elaborats amb materials diversos i que alhora
d’explicar-los van acompanyats dels cants de l’educador/a).

•

“Com sona la nostra escola” (Projecte de creació de diferents instruments musicals,
amb materials reciclats, i col·locats en una zona determinada del pati, per tal de que els
Infants puguin experimentar amb ells en les estones de joc, un cop ja estiguin acabats).

•

Unitat temàtica de l’aigua. (Treballar i valorar aquest recurs bàsic tant important a la
nostra vida quotidiana i introduir els nens a conscienciar-se del seu manteniment. Amb
jocs d’ampolles al pati, carretons per transportar-ho, caixes de plàstic i cartró de
diferents mides,… i aprofitament de l’aigua que rebutgem per regar el nostre hort).

•

Familiarització amb les noves tecnologies (experimentació amb objectes informàtics).

•

Treball d’una tercera llengua

•

Racons amb famílies (organitzar l’aula per racons, els divendres per la tarda i obrir la
llar a aquelles famílies que vulguin venir a l’aula a gaudir de compartir el joc amb els
seus fills i amb les seves educadores).

•

Taller de colònies (realitzar colònies amb diferents tipus de fragàncies per treballar així
l’estimulació olfactiva).

6.7. OBSERVACIÓ I AVALUACIÓ
L'observació-avaluació és l'activitat educativa i sistemàtica de seguiment dels infants, que a la
llar d’infants, dur a terme generalment l'educadora de l’aula. La finalitat de l'observacióavaluació no és pronunciar-se sobre el grau d'èxit o fracàs dels infants en l'adquisició dels
aprenentatges, sinó pronunciar-se sobre el grau d'èxit o fracàs del procés educatiu en el
compliment de les intencions que són al seu origen.
L'observació-avaluació es considera un instrument que ha de permetre revisar i plantejar les
actituds, les formes d'ensenyar i les programacions. Això requereix

instruments que la

possibilitin (llibreta d'anotacions, diari de l'aula,graelles d’observació...), que recullin de manera
organitzada les dades que informen sobre l'evolució dels nens i nenes durant el curs.
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Les tutores informaran per escrit o mitjançant entrevistes als pares sobre l’evolució del seus
fills/es. S'ha de garantir una entrevista individual a l'inici de l'escolarització, una altra al llarg de
cada curs, i una reunió col lectiva anual. El procés d'avaluació dels alumnes adoptarà els
documents i requisits formals establerts per l'Ordre de 13 d'octubre de 1994 (DOGC núm. 1972,
de 14.11.1994).
L'atenció a la diversitat de necessitats educatives que presenten els infants exigeix la
planificació acurada de la intervenció pedagògica. D'acord amb l'article 12 del Decret 94/1992,
de 28 d'abril, els projectes curriculars han de ser prou flexibles per permetre concrecions
individuals ajustades a les característiques, als ritmes d'aprenentatge i a les singularitats de
cada infant, per tal que es pugui donar compliment als principis d'integració i d'individualització
propis de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials. Amb caràcter general, i
segons s'estableix a l'article 13.2 del Decret 94/1992, de 28 d'abril, els infants no podran
romandre un any més en cap dels dos cicles de l'educació infantil, sens perjudici de les
modificacions curriculars individuals que pot autoritzar el Departament d'Ensenyament, segons
l'article 9 del Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels
ensenyaments d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria.
En cas que es cregui necessari que un infant resti un any més a la llar d'infants, es farà allò que
es disposa en l'Ordre de 25 d'agost de 1994, per la qual s'estableix el procediment per a
l'autorització de modificacions d'elements prescriptius del currículum de l'etapa d'educació
infantil i de l'etapa d'educació primària (DOGC núm. 1947, de 14.9.1994).
L'observació directa és un mètode que permet conèixer una conducta, un entorn o una situació.
En educació l'observació és un dels instruments més emprats per obtenir informació sobre
comportaments i conductes dels infants, l'adequació dels recursos emprats als objectius
perseguits, etc. És a dir, l'observació és l' instrument que s'empra més habitualment per
conèixer i per comprendre allò que succeeix dia rere dia a la llar d'infants.
Per garantir la seva objectivitat cal que l'observació s'acosti més a la descripció de la realitat
que a una interpretació de la mateixa. Ara bé, cal ser conscient que tota observació, per més
científica que sigui, està sotmesa al risc de la subjectivitat, de la parcialitat, de l'error... ja sigui
per aspectes relacionats amb les condicions psicofísiques de l'observador (cansament,
atenció), sigui per aspectes vinculats a les seves expectatives (tendència a observar allò que
s'espera o desitja, a cercar aquelles dades que convaliden les hipòtesis inicials), sigui per
aspectes vinculats a l'ambient.
Per intentar atenuar el factor subjectivitat és útil disposar de pautes o registres d'observació
consensuats que orientin i acotin l'observació. Aquests instruments poder ser, pautes
elaborades per l'equip docent sol o amb l'assessorament d'algun especialista (llibreta diària, full
d'observació, graelles d'observació, escales estimatives de valoració, etc.) o bé pautes
elaborades per experts.
Cal tenir present que algunes de les pautes elaborades per experts són adaptacions
d'instruments utilitzats en recerques amb altres finalitats; tenen l'inconvenient que, en molts
casos, han estat pensades per ser emprades per un observador extern, ja que impedeixen fer
81

Projecte Educatiu de Centre

altre cosa que observar (per exemple, aquelles pautes en les que cal fer anotacions del que
succeeix cada minut). Tot i això, algunes adaptacions existents permeten en un moment
determinat que la persona educadora o tot l'equip docent, facin petites recerques que faciliten,
mitjançant l'anàlisi de les dades sobre la pràctica quotidiana, incorporar o millorar els recursos o
les estratègies emprades en la tasca amb els nens i nenes o la pròpia intervenció de la persona
educadora.
Les graelles d'observació en les que un observador (que pot ser la mateixa persona educadora
o bé algú altre de l'equip) anota cada cert temps allò que s'ha proposat observar (activitat i tipus
d'implicació dels infants, tipus d'intervenció de la persona educadora en diferents situacions,
etc.) són un instrument útil per reflexionar sobre la realitat a partir de la informació que des d'un
enquadra diferent aporta tota observació. Si l'observador és un altre membre de l'equip no cal
esmentar l'enriquiment que pot aportar a tot l'equip docent l'anàlisi i discussió de les dades
obtingudes.
El més aconsellable és que sigui quina sigui la mena de pauta escollida, aquesta sigui
elaborada o ajustada a la realitat del centre per tot l'equip. El treball conjunt facilitarà la recollida
d'indicadors, rendabilitzarà esforços, optimitzarà el rendiment i afavorirà la cohesió i el consens
entorn a la pràctica educativa.
L'observació segons el moment en què es realitza i la seva freqüència pot ser:
inicial, continuada o final, sistemàtica o aleatòria.
L'observació inicial s'utilitza per conèixer l’Infant, per captar les seves idees prèvies sobre un
tema o les habilitats que empra i per determinar els objectius pel grup. Els contactes inicials
amb la família aporten una primera informació sobre l’Infant que poc a poc es complementarà
amb la obtinguda en les observacions que la persona educadora realitzarà en diferents
moments i situacions de l'experiència quotidiana a la llar d'infants i en els intercanvis diaris amb
els progenitors.
L'observació sistemàtica o continuada resulta útil per conèixer les competències de l’Infant en
les diferents vessants. Perquè així sigui ha de ser realitzada en ocasions diverses i en
contextos diferents de forma que reculli els diversos aspectes de la seva experiència a la llar
d'infants (quan està sol i quan forma part d'un grup, en la relació amb altres infants i en
interacció a la persona adulta, en activitats estructurades i durant el joc, en les activitats
quotidianes i en situacions no habituals, etc.).
Les dades recollides a partir de l'observació de les diferents situacions que l’Infant viu a la llar
d'infants, serviran no només per conèixer el sentit i la direcció dels seus interessos i el procés
que se'n desprèn, sinó que són un material molt útil i valuós per nodrir les trobades i els
intercanvis periòdics amb les famílies, per donar contingut a les llibretes diàries o setmanals,
als àlbums personals, etc., i per elaborar el perfil biogràfic individual de cada infant.
Per elaborar aquest perfil cal recollir dades del procés d'aprenentatge de cada infant de la
forma més àmplia possible. Amb aquesta finalitat cal tenir present que es poden observar:
•

Els productes i els comportaments del desenvolupament i de l'aprenentatge. Per
utilitzar-los com instruments de mesura i avaluació cal determinar prèviament els
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indicadors (índexs quantitatius o comportamentals) considerats reveladors de
l'existència d'un comportament o d'una situació. Abans d'observar cal pensar en els
possibles comportaments organitzats per categories generals (social, motriu, etc.).
•

Els processos, és a dir l'evolució de l’Infant en el temps. Cal observar seguint criteris,
índexs qualitatius, que generalment no són directament observables però que són
reveladors de les qualitats presents en una situació, un comportament, una conducta..,
si es compara amb una observació anterior del mateix infant en una situació similar.
Per exemple el grau d'autonomia d'un infant a final de curs en relació a la situació
inicial o bé la capacitat de relacionar-se i comunicar amb els altres infants, etc.

L'observació sistemàtica ens aporta dades que poden ser llegides tant verticalment (descripció
del nivell de desenvolupament de les capacitats assolit per un infant en un moment determinat)
com horitzontalment (procés seguit per un infant en relació a un aspecte concret) i ens
proporciona informació útil per a la presa de decisions i per a la comprensió dels aspectes
implicats, per tant és un dels recursos més útils per emprar l'avaluació formativa ja que ajuda a
percebre el procés d'aprenentatge de l’Infant en la seva globalitat.
L'observació aleatòria fa referència a aquella que es fa de forma puntual sense seguir una
seqüència ni formar part d'un pla de treball global. Pot ser útil per obtenir una informació
concreta, per exemple per disposar de més dades sobre un infant abans d'una entrevista
"extraordinària" amb una família, no obstant si aquesta no es posa en relació amb altres
observacions, contextualitzant-la no acostuma a donar una idea precisa de la realitat.
L’observació és imprescindible, d’aquesta manera podrem veure com progressa el nen i la
nena en els diferents hàbits o activitats que va realitzant dia a dia.
L’educadora ha d’observar els elements de l’escola que són font d’estimulació:
• L’espai de l’aula: la seva distribució, decoració, mobilitat.
• L’horari: distribució de les activitats, durada de les mateixes en funció de l’edat,
recursos...
• Els nens: número total, grups, com es distribueixen.
• El material disponible de l’aula.
Tipus d’observacions
•

Observacions informals: consisteixen en descripcions de diverses activitats dels nens,
realitzades amb observacions poc sistemàtiques.

•

Observacions formals: utilitzen procediments sistemàtics d’observació i registre,
concretant les conductes a observar, els procediments per fer-ho, el temps
d’observació, els procediments de registre. És la més important de les tècniques
d’observació.
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•

Observacions indirectes: en les que s’obtenen informacions per una altre font que no és
directament la conducta a estudiar. Com per exemple l’entrevista amb els pares o
l’informe respectiu comporten problemes per ser poc precisos i a vegades distorsionats.

•

Registre continu de la conducta, en que s’obtenen mostres d’activitats del nen d’una
manera exhaustiva durant un període de temps limitat però sistemàtic.

L’avaluació
•

L’ avaluació és sempre un ajust de la pràctica.

•

Procés dels infants.

•

Procés de les Famílies.

•

Procés del Equip.

•

Procés de les Educadores

•

Eina imprescindible: l’observació.

•

L’observació ens permet arribar a la objectivitat, a través d’uns filtres (indicadors a
observar) que ens ajuden a sortir de: les imprecisions i els judicis de valor.

L’observació
Per què avaluem?

Què avaluem?

Com avaluem?

Quan avaluem?

Qui avalua?

*Conèixer el moment del

*El procés dels nens.

*FENT US DE LA

*Continuadament

procés evolutiu dels nens.

*Espais,

OBSERVACIÓ.

*Alguna

*Ajustar la nostra pràctica en

materials, propostes d’

*Ajustant

preocupa.

persones de l’

el Procés d’ Ensenyament

acció,

mirada, tenint molt

*Alguna cosa ens crida

equip.

Aprenentatge.

seguretat

clar el que volem mirar

l’ atenció.

*En el seu moment,

*Ajustar el Projecte educatiu

seguretat afectiva,

ó a qui, per què i per a

*Iniciació,

de Centre, així com les

grau de benestar.

què.

finalització de

persones que

Programacions de Centre o

*La col·laboració,

*Amb un Diari obert.

programacions,

col·laboren en

d’Aula.

participació

projectes, plans,

projectes

propostes, activitats.

determinats.

temps,
ambients,
física,

de

les

*Amb

la

nostra

taules

d’

cosa

procés

*Tutora
ens

i

famílies, grau de

indicadors

benestar.

observació.

*L’equip educatiu:

*Amb

implicació, eficàcia en

observació.

les tasques, grau de

*Amb fotos, vídeos.

satisfetes.

benestar.

*Si

*No hi ha un ambient de

de
de

dubtes,

demanant una segona o

les

tercera opinió basades

la

nostra pràctica.
*No ens sentim

*A nosaltres mateixes,
educadores,

les

*Ens despistem a la

guions

tenim

*Altres

nostra intervenció

en la observació.

amb els nens.

*Contrastant la nostra

BENESTAR.

pràctica amb el projecte
a partir d’allò recollit en
el Diari.

Per a observar hem de tenir en compte que:
És un FET INTENCIONAT

És un PROCÈS
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*Hem de decidir amb claredat

*ABANS d’ Observar:

- Què Mirar

- Presa de decisions quant

- Què Escoltar

a què, cóm, quan, qui i per a què

*Hem de tenir en compte la nostra

observem.

ACTITUD.

*DURANT la Observació:

*Hem de tenir en compte la nostra APTITUD.

intentar aconseguir la major FIABILITAT I VALIDESA possibles.
*DESPRÉS de la Observació:
Molta cura amb LA INTERPRETACIÓ I LA
EXPLICACIÓ.

REGISTRES D’OBSERVACIÓ
Oberts
Els que no predeterminen o determinen mínimament les dades a

Tancats
Els que determinen prèviament les dades a registrar:

registrar:
*Diferits si recullen la observació a través de Qüestionaris,
*Diferits si recullen esdeveniments passats com El Diari.

Escales, Llistes de

*Directes si la recollida en temps i espai present (es denominen

Comprovació.

Registres Ecològics)

*Directes si es recullen dades a través de “Muestreos”.

7. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DEL CENTRE
7.1. REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
El reglament de règim intern de la Llar d’Infants Els Patufets (veure annex 9.4), té per objectiu,
regular la prestació d’aquest servei públic municipal, incloent el funcionament del centre, i
establint així les vies de comprensió i convivència necessàries entre els diferents estaments de
la comunitat educativa i d’altres institucions i/o persones que en facin ús de les seves
instal·lacions.
Els aspectes principals que hi apareixen en aquest reglament són:
•

Règim de prestació del servei

•

Àmbit físic de prestació del servei

•

Línia metodològica

•

Organització del personal de la llar d’infants

•

Regularització de la participació

•

Drets i deures

•

Normes de preinscripció i matricula dels alumnes a la llar d’infants

•

Normes organitzatives

•

Aportació econòmica de les famílies

•

Personal i òrgans

•

Dret supletori

7.2. ÒRGANS DEL CENTRE
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Òrgans de govern

Òrgans de gestió

Òrgans de participació

Direcció

Docència

Coordinadores d’etapa

És tracta d’un òrgan de govern

- Educadores/tutores

-Coordinadora de nadons i P1

unipersonal, representat per una sola

d’aula/coordinadores d’equip

- Coordinadora de P2

persona, tal i com la paraula indica.

-Educadores/tutores d’aula

Consell escolar

- Educadores de suport
- Monitora de menjador i decans

Equips docents
-Nadons i P1
-P2

Òrgan màxim de participació del
centre, on estan representats els
diferents sectors de la comunitat
educativa. (docents, famílies i
administració)

Tutories

7.3. ESTRUCTURES DE PARTICIPACIÓ FAMILIAR
Importància de compartir l’acció educativa
El contacte entre la família i la mestra/educadora és una qüestió primordial, que convé cuidar i
fer funcionar. De fet a l'educació infantil els contactes entre pares, mares i mestres acostumen
a ser més freqüents que en d'altres etapes. Aquests contactes informals són importants per
diverses raons: perquè permeten un coneixement progressiu dels agents educadors del nen/a,
perquè ajuden els pares i les mares a tranquil·litzar-se i a viure amb seguretat l'estada del seu
fill o filla a l'escola, perquè el mateix infant pot veure que les persones adultes significatives per
ell tenen coses a dir-se, etc.
Les relacions entre la família i l'escola han de concretar l'objectiu general de compartir l'acció
educativa en alguns àmbits més específics:
a) Conèixer l’Infant: Quan el nen/a comença a l'escola, per petit que sigui, ja ha viscut tot
un conjunt d'experiències transcendentals al si de la seva família. Els mestres i les
mestres necessitem saber com és aquest infant, quins són els seus ritmes, quines
pautes de relació ha anat establint i amb quines persones, què li agrada i què no li
agrada, etc. Molt sovint, aquestes informacions s'obtenen mitjançant una entrevista
inicial que serveix també per marcar els primers contactes entre l'escola i la família.
Aquest coneixement es facilitarà i augmentarà en la mesura en què s'estigui receptiu al
que es diu i al que es fa, i pugui acceptar-se.
D'altra banda en la relació amb les mestres , els pares i les mares aprenen a conèixer
noves dimensions del seu fill. La informació de com s'està com s'actua a l'escola,
amb d'altres persones adultes i amb els companys pot ensenyar-los a veure la criatura
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d'una manera diferent, i potser aquesta representació els permet d'esperar coses
diferents, en un sentit menys determinista del que potser era habitual.
Es tracta d'un coneixement progressiu i mutu, que té la virtut d'anar donant indicadors
perquè mares pares i mestres no només coneguin millor la criatura que viu en tots dos
contextos, sinó també per anar-se fent una representació cada cop més ajustada dels
interlocutors.
Els contactes entre pares i mestres han de servir perquè puguin veure's com a
persones col·laboradores que comparteixen determinats interessos i tasques en relació
amb l'acció educativa que en tots dos contextos es dirigeix a una mateix infant.
“Els pares ocupen el primer lloc i donen als fills la vida i la seguretat. Els mestres els
acompanyem aportant l'alegria de viure”
b) Establir criteris educatius comuns: Una conseqüència interessant d'aquest
coneixement compartit progressiu sobre el nen/a que es va construint entre mares,
pares i mestres és la possibilitat d'establir criteris educatius comuns. Cada context és
diferent i, per tant són diferents les pautes de relació que s'estableixen, els rols que hi
ha, les activitats on aquests es manifesten i les conductes que són esperables. Tot i
això ens trobem amb la necessitat d'establir determinats acords per tal d'afavorir la
transició de l’Infant d'un context a l'altre, la coherència del que se li demana o del que
se li prohibeix, per tal d'afavorir el seu desenvolupament. Una condició prèvia per
acordar estratègies d'intervenció en relació a l’Infant consisteix precisament en posarnos d'acord en la interpretació que fem de la conducta que ens preocupa.
És des del respecte i la valoració de la família, i des del respecte i la valoració de la
família envers l'escola quan es fa possible establir estratègies i pautes d'actuació
acordades entre els dos contextos. En un clima de respecte i valoració mutus, presidits
per la seguretat de la discreció i la confidencialitat.
c) Oferir models d'intervenció i de relació amb els infants: Les relacions que
s'estableixen a la classe (grup d'infants educadora) són diferents de les que es creen a
la família, i això fa que els nens/es aprenguin noves maneres d'estar, de fer i de
relacionar-se. Quan l'escola s'obra a la presència dels pares i mares, dona la
possibilitat de que puguin veure com els seus fills i filles es relacionen amb d'altres
nens i nenes i amb d'altres persones adultes. Això facilita a mares i pares aprendre
d'aquests models i d'aquesta manera s'acorden estratègies d'actuació per una via
indirecta, però que funciona i és molt eficaç.
El moment de les entrades i sortides, les festes compartides, les reunions, i tots aquells
canals que l'equip de mestres ha previst per establir les relacions amb les famílies
(intercanvi diari oral o escrit, programes de formació de pares, xerrades...), són
moments privilegiats per oferir nous models de relació amb els infants.
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d) Ajudar a conèixer la funció educativa de l'escola: Les relacions entre les famílies i el
centre educatiu han de proposar-se de manera que els pares i les mares puguin
comprendre, acceptar i valorar la tasca educativa de l'escola. Molt sovint la coneixença
entre els dos contextos és superficial o centrada en el nen. Alguns malentesos i
incomprensions poden venir d'aquest desconeixement, de falses creences o de valors
oposats en relació amb la funció de l'escola. Trencar estereotips, ajudar a tenir una
visió més ajustada del que fem a l'escola i perquè, ajuda els pares i les mares a
valorar-ho i posa el marc per a unes relacions constructives i profitoses per a tothom.
Per això, les iniciatives tendents a què els pares puguin entrar a l'escola i que coneguin
el seu funcionament han de ser valorades i fomentades.
La reflexió sobre el que es fa i per què es fa, imprescindible perquè l'equip de mestres
progressi en una pràctica ben fomentada i explícita, ho és també per donar-la a
conèixer. En aquest sentit convé preparar molt acuradament les reunions de grup
amb les famílies, les entrevistes amb les famílies també són un bon mitjà per assegurar
que les mares i els pares comprenguin el que es fa a l'escola i hi confiïn. Hi ha d'altres
maneres d'obrir l'escola a les

famílies amb l'intercanvi diari, oral o escrit (fulls

informatius, agenda que va i ve de casa a l'escola, etc), mitjançant l'exposició

pública

en un panell informatiu de les activitats generals i extraordinàries que es duran a terme,
etc.
És un treball progressiu que cal cuidar, ja que ajuda al propi centre a guanyar en la
seva identitat, els equips a cohesionar-se i a les mares i als pares a modificar la
representació que tenen de l'escola. I convé cuidar-lo també perquè contribueix a
l'objectiu general de compartir l'acció educativa, de sumar esforços i no de restar-los
en benefici del desenvolupament de l’Infant.
Carta de Compromís Educatiu
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix explícitament els drets, les llibertats i les
obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar (alumnat, famílies,
professorat i altres professionals que intervenen en el procés educatiu) i determina els principis
que orienten l’organització del sistema per satisfer el dret a l’educació per mitjà de la
cooperació entre els diversos agents educatius.
L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el marc del
projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius per assolir un entorn
de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Mitjançant la carta
de compromís educatiu es vol potenciar la participació de les famílies en l’educació dels seus
fills i filles.
La coherència educativa de tots els agents implicats en l’educació exigeix la relació i el diàleg
entre les famílies de l’alumnat i els professionals de l’educació, amb la finalitat d’afavorir l’èxit
educatiu.
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La carta de compromís educatiu formalitza la corresponsabilitat entre el centre educatiu i les
famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal,
acadèmic i social de cada infant i jove.
L’educació de les persones és un procés complex i dinàmic en què conflueixen la família,
l’escola i l’entorn. La complicitat en què tots els agents comparteixin el coneixement de la
realitat personal i social de l’alumnat permet arribar a acords sobre estratègies i actuacions per
afavorir-ne el procés educatiu, cadascú des de la seva responsabilitat i àmbit d’actuació.
En aquest sentit, la carta de compromís educatiu és l’ instrument que estableix el marc de
comunicació en què són possibles les aliances i les complicitats entre la família i el centre.
Aquesta carta ha de contribuir, entre d’altres, a les finalitats següents:
•

Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.

•

Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i continguts del projecte
educatiu del centre.

•

Facilitar a l’alumnat i a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels
deures.

•

Vincular el centre i la família, mitjançant el compromís i l’acció tutorial.

•

Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la comunitat
educativa.

•

Impulsar fórmules organitzatives que afavoreixin la implicació de les famílies en el fet
educatiu.

•

Afavorir una acció coherent dels agents educatius que intervenen en el procés educatiu
i que contribueixen al desenvolupament integral de la personalitat.

•

Implicar

la família

en l’adopció de

les

mesures educatives

alternatives

o

complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de l’alumnat.
•

Fomentar la convivència i el bon clima escolar.

Actualment, i tal i com estableix la normativa, la Llar d’Infants Els Patufets, està treballant, per
tal d’elaborar abans d’acabar el curs 2010-11, l’anomenada Carta de Compromís Educatiu.
Així doncs, algunes de les activitats de participació familiar que ens agradaria desenvolupar en
els propers cursos són per exemple:
•

El berenar dels divendres (Es convidaria a les famílies a venir en el moment del
berenar)

•

Taller de contes (que les pròpies famílies, puguin venir a explicar contes a la classe
dels seus fills)

•

Tallers del oficis (es convida a que aquelles famílies que tinguin algun familiar que
tingui un ofici, que vingui a la llar a explicar en que consisteix, amb la indumentària
corresponent, etc)
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•

Llibre viatger (Involucrar a la família en el fet d’explicar, juntament amb el seu fill, a la
resta de nens i nenes, allò que han fet i escrit en el llibre durant el cap de setmana)

•

Sala d’alletament (Crear espais dedicats a la lactància materna, i on poder compartir
amb els pares i mares experiències sobre la criança dels seus fills i filles)

•

Celebració del dia de la família

•

La setmana del protagonista

•

Un mati a la llar (Convidar a que vingui un membre de la família o bé tots dos, a passar
el mati a la llar, participant així en les rutines diàries)

•

Taller de massatge infantil (A càrreg d’algun professional o bé de l’educadora de
nadons de la llar)

•

Xerrades i col·loquis (Fora de l’horari lectiu, convidar a diferents professionals dels
àmbits sanitari, educatiu, etc, per tal de fer xerrades sobre diferents temes que els
preocupin a les famílies)

•

Taller de música (Taller conjunt de famílies amb infants, de realització d’instruments
musicals amb materials reciclats)

•

Taller de disfresses (Fer de forma conjunta i a l’aula, les disfresses que els Infants
portaran durant la rua de carnestoltes).

•

Setmana de Santa Cecília (Convidar a les famílies a la llar, per tal de que toquin
aquells instruments que coneguin)

•

El dia dels avis (Convidar als avis a berenar o a passar una estona per la llar, per tal de
que s’apropin a aquesta i puguin entendre el funcionament).

7.4. SERVEI DE MENJADOR
En l’alimentació de les nenes i els nens, en edat escolar, té una importància fonamental el
paper de la família, pel fet de proporcionar aliments i hàbits alimentaris, però el paper del
menjador escolar en l’accés a una dieta saludable i com a espai educatiu, en els alumnes que
l’utilitzen, va adquirint cada vegada més importància.
El temps de menjador, és doncs, un espai idoni d’adquisició d’hàbits alimentaris adequats en la
infància, i aquest aspecte té una gran rellevància, ja que més tard aquets hàbits adquirits
continuaran en l’etapa adulta.
Alimentar-se no és només nodrir-se sinó gaudir del propi acte d'asseure's a la taula compartint
aquests moments amb els companys.
A la llar, el temps del migdia representa un important temps educatiu fora del currículum
escolar . La seva importància radica diferents factors :
•

Representa actualment un terç del temps total de l’Escola.

•

Una part considerable de l’alumnat es queda a l’Escola.

•

Es un temps d’aprenentatges diferents però igualment importants, educatius, culturals i
d’oci.

•

Es un temps de treball, aprenentatges, i consolidació de conductes i hàbits.
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Tal i com s’ha descrit amb anterioritat, el menjador té una forma rectangular amb dos grans
finestrals a la part superior i una porta transparent que dona a la sortida del pati. En general, el
menjador està molt il·luminat.
Té un espai per a sis taules, amb capacitat per a 36 nens i nenes, i un altre espai amb sis
trones, per a donar de dinar a aquells nens/es que mengen triturat, amb possibilitat d’ampliar si
fos necessari.
Els objectius d’aprenentatge del menjador són:
•

Aconseguir de manera progressiva autonomia a l’hora de menjar.

•

Menjar de tot i variat, a un ritme correcte.

•

Aprendre a estar assentat a la taula a l’hora de dinar i mantenir una actitud correcte (no
cridar, no molestar als companys, no tirar menjar al terra, etc).

•

Utilitzar de forma adequada els coberts i el got.

7.5. PROCÉS DE PRE-INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
Tal i com es determina en el Reglament de Règim Intern de la Llar, el procediment de
preincripció i matriculació dels infants a la Llar d’Infants, així com el règim de la seva admissió
en aquest centre, es realitzarà segons la regularització que, al respecte, aprovi la Generalitat
de Catalunya, per cada curs escolar.
La preinscripció a la Llar d’Infants es realitzarà dins del període que, cada curs escolar,
determini l’Ajuntament de Canyelles, que haurà de coincidir amb el fixat pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, del qual se’n donarà informació pública, mitjançant
anunci inserit al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al taulell d’anuncis de la pròpia Llar i, si
s’escau, a través d’altres mitjans, com la pàgina web de l’Ajuntament.
La sol·licitud d’admissió es formalitzarà amb l’imprès que l’Ajuntament de Canyelles determini
que podrà coincidir o no amb l’imprès oficial del Departament d’Educació de la Generalitat.
El sol·licitant només podrà presentar una única sol·licitud d’admissió. La presentació de més
d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre al
sol·licitant. Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de preinscripció perden
prioritat en relació amb les presentades en el termini establert.
Els documents que cal aportar per fer la preinscripció seran els que determini, per cada curs
escolar, el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament.
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Abans de l’inici del procés de preinscripció, els alumnes que ja assisteixen a la llar, caldrà que
omplin un imprès, que facilitarà el centre, per tal de posar en coneixement si volen continuar el
curs següent.
Per ser admès a la Llar, l’Infant haurà d’acreditar tots els requisits que es puguin establir,
d’acord amb la normativa aplicable. En primer lloc, s’aplicaran els criteris d’admissió generals
que determina, cada curs escolar, el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament,
pels quals s’estableix el règim d’admissió d’alumnat als centres docents públics, concertats o
sufragats amb fons públics.
Si després de l’aplicació dels criteris de prioritat, subsisteix la situació d’empat, l’ordenació de
les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic, d’acord amb el procediment establert pel
Departament d’Educació de la Generalitat.
Cal efectuar la matriculació en la forma i en el termini que anualment estableixi el Departament
d’Educació de la Generalitat i/o l’Ajuntament. Finalitzat el termini, si alguna de les persones
admeses no ha formalitzat la matrícula, la seva plaça s’oferirà a la següent persona de la llista
d’espera establerta.
La formalització de la matrícula comporta la declaració de coneixement i acatament del
Reglament de Règim Intern. A aquests efectes l’Ajuntament lliurarà en el moment de la
matrícula una còpia del reglament i en el cas de produir-se modificació en aquest caldrà
informar a tot l’alumnat de les modificacions pertinents.
Els documents que caldrà aportar per fer la matriculació són els que determina, cada curs
escolar, el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament.
En el cas que no es tingui el carnet de vacunacions, haurà de presentar un certificat mèdic
oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (art.4 de l’ordre de
29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions).
Si la nena o el nen no se li han administrat les vacunes corresponents per contraindicació
mèdica o altres circumstàncies, caldrà presentar un certificat mèdic oficial justificatiu que serà
imprescindible per la seva admissió (Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener)
L’import de la taxa de matriculació, mensualitats, menjador, etc. serà el fixat en les Ordenances
Fiscals aprovades anualment pel Ple de l’Ajuntament.
En cap cas es farà reserva de plaça exceptuant els nadons. Els nadons que hagin complert les
setze setmanes i pel motiu que sigui no s’incorporin a la llar, en cas que hi hagués llista
d’espera, els progenitors hauran d’optar per ocupar la plaça o renunciar a la mateixa.
En el cas dels alumnes que ja assisteixen el curs anterior a la llar, cal que efectuïn la renovació
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de matrícula, que s’ha de fer cada curs escolar i requereix: estar al corrent de pagament, omplir
un imprès de renovació que facilitarà l’Ajuntament, presentar la documentació necessària per
formalitzar aquest tràmit i abonar la quota de material escolar.
També es poden incorporar infants a la Llar durant el primer i segon trimestre del curs, sempre
que hi hagi vacants. Independentment de la data d’incorporació, caldrà abonar la mensualitat
complerta del mes en curs, matrícula i part proporcional de la quantitat fixada en concepte de
material escolar.
No s’admetrà l’entrada de cap nen/a a la llar a partir de l’inici del procés de preinscripció (que
és aproximadament al mes de maig).
Una vegada finalitzat tot el procés de matriculació, es mantindrà la llista ordenada dels no
admesos i en cas de places vacants, aquestes s’aniran adjudicant d’acord amb aquest ordre.
En el cas de sol·licituds noves -al llarg del curs escolar-, aquestes sol·licituds s’hauran de lliurar
a l’Ajuntament de Canyelles , juntament amb la documentació que al·legui els diversos criteris
de barem operatius i aquestes sol·licituds, d’acord amb les puntuacions, s’incorporaran al llistat
existent.
Cada plaça vacant s’oferirà, en principi, al primer infant de la llista d’espera, que tingui l’edat
corresponent del grup-classe en el qual s’hagi produït la vacant. L’ordre en la llista d’espera el
determinarà la data i número del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament assignat en la
sol·licitud corresponent. Es notificarà l’oferiment de la plaça, directament al pare, mare o tutor
de l’Infant, per escrit. Es concedirà a la família un termini de 7 dies perquè confirmin
l’acceptació de la plaça vacant. I en el cas de no rebre resposta, la plaça s’oferirà
successivament als altres infants de la llista d’espera, sempre prioritzant, que correspongui al
mateix grup d’edat.

7.6. DRETS I DEURES DELS MESTRES I PROFESSORS EN L’EXERCICI DE LA
FUNCIÓ DOCENT
Segons la Llei d’Educació de Catalunya, els mestres i els professors, en l'exercici de llurs
funcions docents, tenen els drets específics següents:
a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l'article 104, en
el marc del projecte educatiu del centre.
b) Accedir a la promoció professional.
c) Gaudir d'informació fàcilment accessible sobre l'ordenació docent.
Els mestres i els professors, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen els deures específics
següents:
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a) Exercir la funció docent d'acord amb els principis, els valors, els objectius i els
continguts del projecte educatiu.
b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte,
tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d'una
societat democràtica.
c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives
necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent.
Per altre banda, en el Reglament de Règim Intern de la llar s’especifiquen una sèrie de drets i
deures més específics, centrats en la realitat del centre.

7.7. INFORMACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA
Considerem que la informació i la comunicació és un element clau dins la comunitat educativa
per tal d’assolir un adequat funcionament, coordinació i participació en l’activitat de l’escola.
És per això que algunes de les eines que utilitzem com a vehicles de comunicació i informació
són:
•

L’agenda (S’utilitza com a vincle, entre la família i l’escola. Es aquell objecte, en que
tant la família com l’escola poden intercanviar informació escrita. Així, a través de
l’agenda, s’explica breument a les famílies que s’ha fet durant el dia, i les famílies
poden també escriure coses rellevants respecte els seus fills i filles. A més a més, en
aquesta, hi ha un espai reservat, per informar sobre les hores de son, els àpats i les
deposicions).

•

La pàgina web del Centre Els Patufets (la qual es troba en procés de construcció)

•

Les reunions amb les famílies i les mestres.

•

Les circulars informatives a les famílies.

•

Els articles que es pengen al noticiari de la llar, per tal de que tant mestres com famílies
i puguin tenir accés i conèixer diferents aspectes del desenvolupament dels infants i de
la practica educativa.

•

El noticiari exterior de la llar, on habitualment hi haurà el calendari escolar, el menú
mensual i altres informacions d’interès per a les famílies.

•

Altres possibles vies de difusió de la feina realitzada podrien ser: “La revista de la llar”.

7.8. PLA D’EMERGÈNCIA
L’Ajuntament de Canyelles, en els darrers anys, ha conferit a l’empresa externa Ser.pa,
l’elaboració d’un Manual d’Autoprotecció (Pla d’Emergència) de la Llar d’Infants. Actualment,
aquest Manual, es troba en revisió i en breu es podrà executar, alhora, amb la formació
específica per al desenvolupament responsable d’aquest.
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7.9. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ
7.9.1.Protocols en les mossegades i en les caigudes
Sovint els Infants a la llar, cauen o bé es donen algun cop, bé perquè s’estan iniciant en la
marxa o bé per la gran quantitat d’energia que descarreguen (corre, saltar, pujar, baixar), a
través de la qual, es pot produir aquesta situació. Per altre banda, una de les altres situacions
que es produeixen són les mossegades. A la llar, s’entenen les mossegades, no com una
agressivitat com a tal cap a un altre nen/a, sinó que pels Infants que encara no dominen el
llenguatge, és una forma més de comunicació, amb la qual pensen que poden solucionar el
conflicte que se’ls presenta.
En primer lloc, quan un Infant és dona un cop a la llar o bé rep una mossegada d’un/a altre
company, el primer que es fa és socórrer, és a dir, donar en el moment, l’atenció i les cures que
el nen o la nena necessita. A la llar es disposa de bosses de gel fred, les quals s’apliquen a la
zona de la mossegada o del cop. En els casos de mossegades, es va veure al mossegador,
que allò que ha fet no està bé, ja que ha provocat un mal a un company. I es realitza una
observació més específica cap al nen/a que repeteix l’acció, per tal de determinar les possibles
causes. En tot moment, s’intenta fer reflexionar al nen/a sobre el que ha passat, per exemple
en aquells casos en que la caiguda s’ha donat, per fer un mal ús d’una joguina.
Quan els cops o caigudes han estat importants, es truca a la família per tal de que vingui a
buscar el seu fill o filla si ho desitja, per tal de portar-lo al metge. Tal i com estableix el
Reglament de Règim Intern, si el cop és molt fort o el nen/a necessita atenció immediata, es
trucarà al servei d’urgències.
Per altre banda, cada cop que hi ha una incidència a la llar, aquesta, s’explicita en un document
i es fa arribar a l’Ajuntament, per tal de que en tinguin constància.

7.9.2. Protocol de pautes a les famílies: menjar, foment dels hàbits, dormir, jocs, etc.
Són moltes les ocasions en que les famílies demanen a les educadores pautes sobre la
manera d’actuar amb els seus fills i filles en situacions fora de l’ambient escolar. Si un pare,
mare o algun altre familiar, desitja parlar amb l’educador/a, es podrà concertar una entrevista,
per tal de parlar del tema concret, i d’aquesta manera l’educador/a, podrà aprofundir en el
coneixement de la situació familiar, per poder alhora donar una sèrie d’indicacions (si la família
així ho desitja), sobre una possible via d’acció.
Per altre banda, a diari, també es tenen intercanvis sobre el compartament dels Infants, a les
entrades o sortides. Però es recomana parlar d’aquests temes en espais dedicats a aquests.
(reunions concertades, entrevistes de final de trimestre, etc).

7.10. RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE
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El Projecte Educatiu de la Llar d’Infants Els Patufets vol ser un projecte viu i dinàmic que
s’adapti a la realitat de l’entorn que l’envolta i de les necessitats que d’aquest en puguin sorgir.
És per això que anualment i sempre que sigui necessari, els òrgans de la comunitat educativa
faran un anàlisi d’aquest, fent les modificacions necessàries per seguir donant un servei del tot
satisfactori, i contribuir així a la millora constant de la qualitat de l’educació.
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9. ANNEX
9.1. CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE L'INFANT (resumida). Nacions Unides, 1989
Context: La Convenció sobre els Drets dels Infants, de les Nacions unides, es va adoptar el
1989. A finals de 1997 havia estat ratificada per tots els països, excepte Somàlia i els Estats
Units, tot i que alguns països han formulat reserves als articles 37 i 40 (que tracten
específicament de la justícia de menors). La Convenció considera infant tot individu menor de
18 anys, llevat que, en virtut de la llei que li sigui aplicada, hagi assolit abans la majoria d'edat
(article 1). La Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 ja proclamava que els infants
tenen dret a "atenció i assistència especials"; la Convenció referma aquest principi i disposa de
quina manera es poden i s'han de protegir els drets de tots els infants. És de caràcter vinculant
per als estats que l'han signada.
Part 1
Article 1
Un infant és l'ésser humà fins als divuit anys, llevat que la legislació nacional acordi la majoria
abans d'aquesta edat.
Article 2
Tots els drets enunciats en la Convenció han de ser atorgats a tot infant sense excepció; l'Estat
té l'obligació de protegir I'infant contra qualsevol mena de discriminació.
Article 3
Tota mesura, de caràcter judicial o administratiu, que s'adopti respecte a un infant, s'ha de
recolzar en el seu propi interès.
Article 4
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L'Estat té I'obligació d'assegurar l'exercici dels drets reconeguts en la Convenció.
Article 5
L'Estat té l'obligació de respectar els drets i fer complir els deures d'aquells que legalment són
responsables de l'infant, per tal que l'infant pugui exercir els drets reconeguts en aquesta
Convenció.
Article 6
L'infant té el dret intrínsec a la vida i l'obligació de l'Estat és assegurar la seva supervivència i
desenvolupament.
Article 7
L'infant té dret a un nom des del seu naixement i a adquirir una nacionalitat, de manera que mai
no resulti un apàtrida; també té dret a conèixer els seus pares i a ser atès per ells.
Article 8
L'Estat té l'obligació de protegir i, si s'escau, restablir els aspectes fonamentals de la identitat
d'un infant: nacionalitat, nom i relacions familiars.

Article 9
L'Estat té l'obligació de vetllar perquè l'infant no sigui separat dels seus pares contra la voluntat
d'aquests, excepte si es tracta d'una mesura de l'autoritat competent que, tenint en compte
l'interès superior de l'infant, determini el contrari. L'infant té dret a mantenir el contacte amb el
pare o la mare quan estigui separat de l'un, de l'altre o de tots dos.
Article 10
L'infant i els seus pares tenen dret a sortir de qualsevol país o d'entrar-hi perquè la família es
pugui reunir o per al manteniment de les relacions entre l'infant i els seus pares.
Article 11
L'Estat té l'obligació, mitjançant acords bilaterals, de lluitar contra les retencions d'infants a
l'estranger i els trasllats il·lícits a altres països.
Article 12
L'infant té dret, així que tingui un judici propi, a expressar la seva opinió en tot allò que l'afecta i
a veure com aquesta opinió és atesa.
Article 13
L'infant té dret a la llibertat d'expressió i a buscar, rebre i difondre informacions i idees pels
mitjans que trií només amb les limitacions que la llei prevegi.
Article 14
L'Estat té l'obligació de respectar el dret de l'infant a la llibertat de pensament, de consciència i
de religió; i de respectar els drets i els deures deIs seus pares per guiar-lo en l'exercici dels
seus drets d'acord amb l'evolució de les seves facultats.
Article 15
L'infant té dret a la llibertat d'associació i a celebrar reunions pacífiques amb la condició que els
drets dels altres siguin respectats.
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Article 16
L'infant té dret a no ser objecte d'intromissions en la seva vida privada; té dret a la família, al
domicili i a la correspondència, i no ha de ser objecte d'atacs il·legals pel que fa a la seva honra
i la seva reputació.
Article 17
L'infant ha de poder accedir a informació procedent de diverses fons nacionals i internacionals,
especialment la que tè per finalitat promoure el seu benestar social, espiritual i moral, i la seva
salut física i mental; els Estats han de posar els mitjans per tal que això sigui possible.
Article 18
L'Estat ha d'assegurar el reconeixement del principi que el pare i la mare tenen responsabilitats
comunes en l'educació i el desenvolupament de l'infant; són els primers responsables de l'infant
i la seva preocupació fonamental ha de ser el seu òptim desenvolupament.
Article 19
L'Estat té l'obligació de protegir l'infant contra tota mena de maltractaments, abusos i
explotacions; de tipus físic, mental o sexual.
Article 20
L'infant privat temporalment o permanentment del seu entorn familiar, així com aquell que se
l'ha de separar en funció del seu interès primordial, té dret a la protecció i a l'ajuda especials de
l'Estat.
Article 21
Els Estats que reconeixen o permeten l'adopció han d'assegurar que la consideració principal
sigui l'interès primordial de l'Infant.
Article 22
D'acord amb la llei i els procediments internacionals els Estats tenen l'obligació de considerar la
solicitut de l'estatut de refugiat de qualsevol infant i d'ajudar-lo a reunir-se amb la seva família.
Article 23
EIs infants disminuïts tenen dret a gaudir d'atencions específiques i d'una educació i una
capacitació adequades a fi d'aconseguir la seva integració social i el seu màxim
desenvolupament individual, tant cultural com com espiritual.
Article 24
L'infant té dret al nivell més alt de salut i a l'accés als serveis mèdics; i l'Estat té l'obligació
d'assegurar les atencions primàries preventives, l'atenció sanitària per a les futures mares, la
reducció de la mortalitat infantil, l'educació sanitària i l'abolició de les practiques tradicionals
perjudicials per a la salut dels infants.
Article 25
L'infant en règim d'internament o acolliment familiar té dret a una revisió periòdica del
tractament que rep i de totes les altres circumstàncies rellevants pel que fa a la seva situació.
Article 26
L'infant té dret a beneficiar-se de la seguretat social i de les prestacions socials.
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Article 27
L'infant té dret a un nivell de vida adequat al seu desenvolupament físic, mental, espiritual,
moral i social; els pares són els primers responsables, però si ells no poden l'Estat els ha
d'ajudar, principalment pel que fa a la nutrició, el vestit i l'habitatge.
Article 28
L'infant té dret a l'educació i l'Estat té l'obligació de proporcionar educació primària obligatòria i
gratuïta, de fer que l'ensenyament superior sigui accessible a tots, i de vetllar perquè la
disciplina escolar es fomenti en el respecte i la dignitat de l'infant.
Article 29
L'educació ha d'afavorir el desenvolupament de la personalitat i les aptituds de l'infant; ha
d'inculcar el respecte dels drets humans, el respecte dels seus pares, de la seva pròpia identitat
cultural, del seu idioma i valors, com també els valors culturals dels altres països; ha de
preparar l'infant per assumir una vida responsable en societat i en el respecte al medi natural.

Article 30
Als Estats on hi hagi minories ètniques, religioses o lingüístiques, l'infant que pertanyi a alguna
d'aquestes minories té dret a gaudir de la seva pròpia cultura, a practicar la seva religió i a
utilitzar la seva pròpia llengua.
Article 31
L'infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la participació en activitats culturals i artístiques.
Article 32
L'infant té dret a ser protegit contra l'explotació econòmica i contra tota feina que posi en perill
la seva salut, la seva educació o el seu desenvolupament integral, i l'Estat té l'obligació
d'establir edats mínimes per començar a treballar i d'especificar les condicions laborals.
Article 33
L'infant té dret a ser protegit contra el consum il·lícit d'estupefaents i substàncies
psicotròpiques, i contra la seva utilització en la producció i distribució d'aquestes substàncies.
Article 34
L'infant té dret a ser protegit per l'Estat de qualsevol tipus d'explotació o abús sexual.
Article 35
Els Estats han de posar tots els mitjans necessaris per impedir el segrest, la venda o el tràfic
d'infants.
Article 36
Els Estats han de protegir l'infant contra tota altra mena d'explotació que pugui perjudicar
qualsevol aspecte del seu benestar.
Article 37
L'Estat té l'obligació de vetllar perquè cap infant no sigui sotmès a tortures ni a penes o tractes
cruels. No es pot imposar la pena capital ni la presó perpètua a cap infant. No pot ser privat de
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la seva llibertat d'una manera arbitrària, i aquesta mesura es considerarà com a l'última
aplicable. Si és privat de llibertat serà tractat amb humanitat i respecte, i sempre d'acord amb
les necessitats de la seva edat; estarà separat dels adults i podrà mantenir contactes amb la
seva família i tindrà dret a una assistència legal i de qualsevol altre tipus que sigui adequada.
Article 38
L'Estat té l'obligació de respectar el dret internacional humanitari i el principi que cap infant de
menys de quinze anys no ha de participar directament en les hostilitats ni ha de ser reclutat per
les forces armades, i que tot infant afectat per un conflicte armat ha de poder gaudir de
protecció i atencions.
Article 39
L'Estat té l'obligació d'adoptar mesures per tal d'assegurar la recuperació física i psicològica i la
reintegració social dels infants que hagin estat víctimes d'abusos, negligències, explotacions o
tortures.
Article 40
L'Estat té l'obligació de reconèixer el dret que té l'infant que ha infringit la lIei penal de ser
tractat d'acord amb la seva dignitat i que es tingui en compte l'edat que té. També ha de
garantir la no retroactivitat de les lleis, tant nacionals com internacionals. A l'infant se Ii
asseguraran, com a garanties, la presumpció d'innocència, el dret a ser informat puntualment
dels càrrecs que se li imputen, a disposar assistència jurídica, que la seva causa sigui dirimida
sense retard, que no se l'obligui a declarar-se culpable, que totes les decisions i mesures
aplicades siguin sotmeses a un òrgan judicial superior. Té dret a disposar a l'assistència
gratuïta d'un intèrpret, si és el cas, i que es respecti plenament la seva vida privada al llarg del
procés. Així mateix es promourà l'establiment d'instàncies i de legislació especifiques i la
implantació d'una edat mínima de responsabilitat penal. D'altra banda, es procurarà que les
mesures es puguin adoptar sense haver de recórrer a procediments judicials i es buscaran
totes les alternatives possibles per evitar l'internament en institucions.
Article 41
Cap article d'aquesta Convenció no afectarà cap llei d'un Estat quan aquesta llei sigui millor de
cara a la realització dels drets de l'infant.
Part 2
Articles 42 al 45
Tracten del compromís dels estats de difondre la Convenció i de la creació del Comitè dels
Drets de l'Infant, encarregat de promoure l'aplicació efectiva de la Convenció i de fomentar la
cooperació internacional en tot allò que la Convenció propugna.
Part 3
Articles 46 al 54
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Tracten de la ratificació de la Convenció, entrada en vigor, esmenes i reserves fetes al signar-la
o adherir-s'hi per part dels Estats.

9.2. DRETS I DEURES DELS ALUMNES DEL SISTEMA EDUCATIU, SEGONS LA LLEI
12/2009, D’EDUCACIÓ, DE CATALUNYA.
Drets dels alumnes (Article 21 de la Llei d’Educació de Catalunya)
1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació
integral i de qualitat.
2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació orgànica
del dret a l'educació, tenen dret a:
a) Accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat d'oportunitats.
b) Accedir a la formació permanent.
c) Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme
d'aprenentatge i n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment.
d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
e) Ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació.
f) Ésser educats en la responsabilitat.
g) Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent d'hàbits de
diàleg i de cooperació.
h) Ésser educats en el discurs audiovisual.
i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment
pugui donar lloc a situacions de desemparament.
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
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l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
n) Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu.
o) Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni familiar o
accident.
Deures dels alumnes (Article 22 de la Llei d’Educació de Catalunya)
1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents:
a) Assistir a classe.
b) Participar en les activitats educatives del centre.
c) Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.
d) Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat.
2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l'apartat 1, i sens perjudici de les obligacions
que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:
a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
b) Complir les normes de convivència del centre.
c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.
d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.
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9.3. PROJECTE DE MASSATGE INFANTIL A LA LLAR
Que és el massatge infantil?
El massatge infantil és un art antic aplicat als bebès, des de que neixen, per a estimular els
seus sentits i nodrir-los afectivament,a través de la pell. Són molts els beneficis que poden
obtenir els nens i nenes mitjançant l’aplicació del massatge.
En que consisteix?
És una tècnica subtil i agradable, que mitjançant l’estimulació tàctil ens permet comunicar-nos
d’una forma intensa amb el món corporal i emocional de l’Infant. És l’art de la comunicació a
través de les mirades, els somriures, el contacte, les paraules, el jo... que ens apropen a cada
bebè tan únic. I consisteix en una sèrie de seqüències de massatges a totes les parts del cos
del nen/a amb una duració de 30-40 minuts, tot depenent de la tolerància del nen/a i de
l’aprenentatge que es va fent.
El bebè no es nodreix només de menjar, necessita fonamentalment amor i estimació que li
proporcionin una seguretat i acollida emocional per poder créixer de forma més harmònica.
Beneficis del massatge infantil:
•

Ajuda a crear i reforçar vincles afectius positius

•

Alleuja el malestar produït pels còlics i gasos

•

Facilita el son de l’Infant

•

Ajuda a escoltar i comprendre el plor del nadó.

•

Contribueix a establir l’hàbit de la comunicació

•

Reforça el sistema immunològic
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•

Ajuda a madurar el sistema nerviós

•

Equilibra els períodes d’estimulació i relaxació

•

Proporciona confiança i seguretat

•

Ofereix un moment de tranquil·litat

•

Crea un moment de dedicació exclusiu.

A la llar d’Infants, l’activitat estarà proposada pels infants de 0 a 1 any. Aquesta es realitzarà,
per exemple els divendres, de forma quinzenal. Es convidaria a tots els pares i mares que
volguessin compartir aquesta activitat amb els seus fills i filles, juntament amb el personal
educatiu. Es recomanable que els grups siguin de com a molt 8 famílies, per contribuïr així, a
crear un ambient íntim i relaxat.
L’activitat es podria realitzar a l’aula, o bé a la sala polivalent, segons les necessitats que
s’observin en els infants.
Acondicionament de l’aula
•

Espai net i confortable, sense

•

L’aula ha de ser suficientment gran per donar cabuda als pares i mares, als nadons, les
educadores i el material.

•

Es col·locaran matalassos i coixins per a recolzar l’esquena i estar així en una posició
còmoda.

•

Hi haurà d’haver una temperatura adequada, ja que si els nadons estan quiets i
despullats, no agafin fred.

•

Cal que l’aula estigui suficientment il·luminada, però amb una llum suau. Es preferible
la llum natural.

•

En cas que hi hagin infants a partir de sis mesos, es podria preparar una “panera dels
tresors”.

Material necessari
•

Matalassos o mantes

•

Coixins

•

Olis vegetals (ametlles dolces o avellanes)

•

Bols per posar l’oli

•

Aigua i gots

•

Sabó

•

Canviadors

•

Paperera

•

Bolquers

•

Tovalloles

•

Ninots

•

Aparell de música amb Cd de música relaxant
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•

Panera dels tresors (pels infants que ja gatejen)

•

Material per a les famílies (fotocòpies de les sessions).

Rol dels educador/es
Per a dur a terme amb l’activitat amb qualitat, hi haurien d’haver un parell d’educadores i o bé
una educadora i la directora.
Aquestes, acondicionaran l’aula, prepararan el material, donaran la benvinguda i acolliran als
pares, participaran en els col·loquin, donaran les pautes als pares sobre les millors maneres de
fer els massatges, etc.

9.4. REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA LLAR D’INFANTS ELS PATUFETS
Pendent d’acceptació per part del Ple de l’Ajuntament, per les modificacions realitzades.
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1

INTRODUCCIÓ

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “ELS PATUFETS” DEL
MUNICIPI DE CANYELLES.
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ARTICLE 1. RÈGIM DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

És objecte d’aquest Reglament la regulació de la prestació del servei públic municipal de Llar d’Infants
“Els Patufets” del municipi de Canyelles.
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Aquest servei municipal és de gestió directa i depèn de l’ àrea d’ Educació de l’ Ajuntament de Canyelles i
, per tant, és l’Ajuntament mateix qui estableix la normativa de funcionament, el calendari i els horaris de
funcionament del centre.
Aquest servei educatiu municipal s’adreça a infants i famílies; per això, està organitzat de manera flexible i
ofereix una diversitat de serveis pensats per donar resposta, en la mesura de les possibilitats, a les
necessitats dels infants i del conjunt de famílies de la població.
El servei es regeix per un projecte educatiu, que dóna importància a la diversitat de necessitats dels
infants i les famílies des d’una perspectiva global, i cerca donar-hi resposta per mitjà de diferents serveis.
En coherència amb el projecte educatiu i amb les particularitats del context social i cultural del centre, es
preveu que es programin, s’articulin i s’organitzin les activitats de cada curs.
Els serveis educatius que s’oferiran inicialment són els següents:
a) Llar d’Infants. Consisteix en l’estada al centre, d’infants de 4 mesos fins a 3 anys, durant l’horari
establert, així com l’atenció educativa apropiada als nens i nenes d’aquesta edat, de conformitat amb la
normativa aplicable i amb les determinacions que en cada cas s’especifiquin.
b) Menjador. Inclou el dinar i el descans, per als infants usuaris de la Llar que ho sol·licitin.
No serà permesa l’entrada de cap aliment.
c) Permanència: És un servei d’acollida dels infants que s’ofereix de 8 a 9 del matí i/o de 17 a 18 hores.,
sempre i quan hi hagi un mínim de 5 infants usuaris.
Totes les prestacions esmentades s’oferiran tenint en compte els recursos d’espai, personal i materials de
què es disposa.
El Reglament és d’aplicació a totes les persones relacionades amb el servei:
•
Alumnes
•
Educadors/es
•
Pares i mares d’alumnes
•
Altres professionals relacionats amb el centre
3

ARTICLE 2. ÀMBIT FÍSIC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

El servei es desenvoluparà a Lllar d’infants ubicada a la Zona Esportiva, s/n de Canyelles (canvi adressa)
L’àmbit físic d’aplicació serà l’edifici del propi centre, sense perjudici que per causes diverses calgui una
altra ubicació temporal; i també serà d’aplicació als altres llocs o edificis que s’utilitzin per a la pròpia
activitat del servei.
4

ARTICLE 3. LÍNEA METODOLÒGICA

La Llar d’Infants municipal es regeix per un projecte educatiu propi que dóna importància a la diversitat de
necessitats dels infants i les seves famílies des d’una perspectiva global.
Així la nostra Llar afavoreix un ambient educatiu en el qual l’infant troba seguretat, estabilitat i la confiança
necessària per al seu desenvolupament evolutiu.
La llar és i vol ser ideològicament pluralista i democràtica, considerant que l’educació i la convivència es
desenvoluparan en un marc de tolerància i respecte a la llibertat de cadascú.
D’aquesta manera i en coherència amb el projecte educatiu de centre (PEC) i amb les particularitats del
context social i cultural del centre, es programen, s’articulen i s’organitzen les activitats de cada curs
escolar, en base als objectius generals marcats pel Departament d’Educació.
L’objectiu principal que es proposa és permetre, dins d’un àmbit de llibertat i autonomia, el
desenvolupament físic i psíquic que li és propi a l’infant, atenent les seves diferències individuals.
S’ofereix una atenció individualitzada i treballem de manera globalitzada les tres àrees curriculars:
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I. Descoberta d’un mateix (l’educació dels hàbits, autonomia personal, educació sensorial i
motriu).
II. Descoberta de l’entorn natural i social (educació social).
III. Inter comunicació i llenguatges (educació del llenguatge, de la matemàtica, de la plàstica i de
la música).
Per tal d’aconseguir aquests objectius es fomenta l’experimentació i el descobriment com un mitjà per
establir nous aprenentatges, potenciant l’atenció, la iniciativa, l’autonomia i la creativitat, entre d’altres.
Així doncs, es treballa mitjançant l’observació, la manipulació i l’experimentació; i tot això a través de la
psicomotricitat, el joc heurístic (joc amb elements quotidians), els centres d’interès, les unitats didàctiques
i els racons de joc.
A més, des de la Llar, també es treballen les festes populars catalanes apropant als infants al món que els
envolta i proporcionant els mitjans necessaris perquè tothom s’integri per igual en la realitat nacional
catalana.
La llengua general de parla a classe serà el català, tot i que, si en el període d’adaptació l’infant presenta
problemes de comprensió, es fa amb el seu idioma, si es coneix, afavorint que vagi entenent de mica en
mica el català. S’observa que és una forma d’ajudar a l’infant a trobar un punt de referència davant de
tantes novetats i a més es sent acaronat i comprès quan es dirigeixen a ell/a en el seu idioma,
especialment els primers dies.
Amb les famílies, la comunicació és en català, tant oralment com per escrit. Si es tenen dificultats de
comprensió, es procurarà fer en el seu idioma, si es coneix, i si no s’intentarà trobar un intèrpret que faciliti
la comunicació.
El centre facilita la bona comunicació de les educadors/es amb les famílies promovent la seva participació
activa en diverses activitats i festes, mitjançant la relació diària, amb entrevistes i informes individuals i
periòdics.
Des de la Llar d’Infants, i conjuntament amb la família, es vol ajudar als nens/es a desenvolupar la seva
personalitat, gaudint de l’escola i dels companys.
5

ARTICLE 4. ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL DE LLAR D’INFANTS

El centre comptarà amb el personal següent:
- Un director/a
- Educadors/es
- Personal en pràctiques
- Personal no docent
4.1.DIRECTOR/A
El director/a es contractat/da i designat/da per l’Ajuntament, hi haurà d’estar en possessió de la titulació
exigida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per poder desenvolupar les
funcions que li són pròpies pel càrrec que ocupa.
Està sota la responsabilitat del regidor/a de l`àrea d’ Educació.
a) El Director/a com a responsable de la Llar d’Infants tindrà les funcions següents:
•
Organitzar i planificació del centre, que té com a finalitat bàsica afavorir el desenvolupament
integral de cada infant atès.
•
Dirigir, coordinar i controlar el personal que tingui assignat el centre, i distribuir les tasques i
horaris; a fi de garantir el bon funcionament de la Llar d’Infants.
•
Mantenir les relacions necessàries amb els familiars dels infants atesos i amb altres
professionals i serveis en relació amb l’educació i el desenvolupament dels infants.
•
Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general dels alumnes, vetllant per
l’harmonia de les relacions interpersonals.
•
Vetllar per l’elaboració anual de la programació general de l’escola, duta a terme per l’equip
d’educadors/es.
•
Convocar les reunions d’equip.
•
Vetllar perquè la llengua catalana sigui el vehicle d’expressió habitual en les reunions de l’equip
educatiu i, sigui emprada en totes les actuacions del centre: arxiu, informes interns i
comunicacions.
•
Supervisar el servei de catering (menús, temperatures,...).
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•
•
•

6

Gestionar la dotació de recursos materials de l’escola
Vetllar pel compliment del reglament de Règim Intern del centre.
Informar, en tot moment, a la regidoria d’ Educació sobre el funcionament del centre, de temes
de personal i de tot el que succeeixi al centre que no faci referència pròpiament al PEC.

b) El Director/a quan realitza la funció de tutor/a d’un grup d’infants i porti a terme l’atenció directa
amb els infants tindrà les següents funcions:
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilitzar-se de l’elaboració, l’execució i l’avaluació dels programes individuals i col·lectius
que s’estableixin per a la formació i el desenvolupament de la personalitat dels infants i té la
responsabilitat de la classe assignada.
Elaborar, anualment, la memòria del curs conjuntament amb la resta de l’equip
d’educadors/es.
Supervisar el possible personal en pràctiques adscrit a la classe.
Responsabilitzar-se de l’estat de la higiene i el benestar dels infants en tot moment i de l’ordre de
l’aula que té assignada.
Manipular els aliments i vigilar als infants a l’hora del dinar.
Facilitar la informació de cada nen/a al seu càrrec i de la marxa de la classe als pares i mares.
Tenir una relació periòdica amb els familiars dels infants i proporcionar-los orientació i suport.
Relacionar-se amb els professionals i els serveis que tinguin relació amb l’educació i el
desenvolupament de l’infant.

4.2. L’EDUCADOR/A
L’educador/a és contractat/da per l’Ajuntament, hi haurà d’estar en possessió de la titulació exigida pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per poder desenvolupar les funcions que li
són pròpies pel càrrec que ocupa. Està sota la direcció i coordinació del director/a de la Llar d’Infants.
a) Com a tutor/a d’un grup d’infants i portant-ne a terme l’atenció directa, té les següents funcions:
•
Responsabilitzar-se de l’elaboració, execució i l’avaluació dels programes individuals i col·lectius
que s’estableixin per a la formació i el desenvolupament integral de la personalitat dels infants
d’una forma coordinada i tindrà la responsabilitat de la classe assignada.
•
Elaborar, anualment, la memòria del curs conjuntament amb la resta de l’equip
d’educadors/es.
•
Supervisar el possible personal en pràctiques adscrit a la classe.
•
Responsabilitzar-se de l’estat de la higiene i el benestar dels infants en tot moment i de l’ordre de
l’aula que li ha estat assignada.
•
Manipular els aliments i vigilar als infants a l’hora dels dinars.
•
Facilitar la informació de cada nen/a al seu càrrec i de la marxa de la classe als pares i a la
direcció.
•
Tenir una relació periòdica amb els familiars dels infants facilitant i ajudant a una bona
comunicació i proporcionar-los orientació i suport.
•
Relacionar-se amb els professionals i els serveis que tinguin relació amb l’educació i el
desenvolupament de l’infant.
•
Assistir a les reunions que convoqui la direcció.
•
Assistir a les reunions/ xerrades de l’equip amb les famílies.
b) Els educadors/es que no són tutors d’un grup d’infants, assumeixen les funcions de personal de
reforç i en casos de suplències (baixes curtes, permisos, etc. Dels tutors/es) substitueixen als tutors/es i
assumeixen les tasques designades a aquests/es.
4.4. PERSONAL EN PRÀCTIQUES
L’escola podrà acollir personal en pràctiques que actuarà sota la supervisió de l’educador/a que té cura de
l’aula i n’és el màxim responsable.
4.5. PERSONAL NO DOCENT
El personal no docent del centre, independentment del tipus de contracte que tingui o de la relació de
treball que mantingui amb el centre, estarà sota la jurisdicció i ordres de l’Ajuntament.
7

ARTICLE 5. REGULACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

5.1. DELS PARES I MARES
•
Es portarà terme una reunió amb els pares i mares dels alumnes nous abans de l’inici del curs
per donar a conèixer el projecte educatiu del centre, el seu funcionament i la normativa que
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•
•

regeix el servei.
S’estableix com a mínim una reunió general amb tots els pares/mares a principi de curs, per
explicar la programació que es dura a terme al llarg del curs i es recorda la normativa del centre.
Els pares/mares poden realitzar les entrevistes que creguin convenients amb els educadors/es,
prèviament concertades i dins de l’horari escolar.

5.2. DEL PERSONAL DOCENT
•
Compleixen l’horari establert en el seu contracte.
•
Són els encarregades d’elaborar els documents referents al funcionament de la Llar i al seu
desenvolupament pedagògic.
•
D’acord amb les directrius de formació del personal marcades per l’Ajuntament, participen en el
reciclatge pedagògic operatiu per la seva formació continua.
•
Desenvolupen una tasca educativa a nivell de classe.
•
Realitzen les tasques de docència i vigilància dels infants d’acord amb els criteris fixats per la
direcció; així com la manipulació d’aliments i vigilància dels infants a l’hora de dinar.
5.3. DE L’AJUNTAMENT
L’Àrea d’ensenyament
•
Coordina i porta la política de construcció, modificacions i manteniment del centre, en funció de
les necessitats pedagògiques
•
Porta la comptabilitat del centre dins de la comptabilitat municipal.
•
Comunica al personal docent les ordres provinents de la Regidoria d’Educació o de l’Ajuntament
en general.
•
Realitza la preinscripció i matriculació dels nens/es al centre.
•
Expedeix tots els documents i dades que es sol·licitin amb caràcter oficial.
•
És responsable de la gestió administrativa del centre
Departament de personal
•
És responsable de la gestió de personal del centre
El Regidor/a d’Educació:
•
Prepara i executa el pressupost anual.
•
Vetlla i és responsable de la qualitat educativa de la Llar.
•
Procura pel bon funcionament del servei.
•
Té cura de l’estat de conservació i manteniment de les instal·lacions.
•
Vetlla per les relacions entre educadors/es, infants i famílies.
•
Participa en les reunions informatives que es realitzen amb les famílies.
•
Anualment, revisarà el projecte educatiu del centre (PEC), conjuntament amb la direcció del
centre, i n’incorporaran les modificacions pertinents, si s’escau.
•
Participa activament en el Consell Escolar.
8

ARTICLE 6. DRETS I DEURES

6.1. DELS INFANTS
DRETS DELS INFANTS
•
Tots els infants tenen els mateixos drets i deures, sense més distinció que aquells que es derivin
de la seva edat.
•
Els infants tenen el dret a rebre una educació que els permeti aconseguir el ple
desenvolupament de la seva pròpia personalitat.
•
Els alumnes tenen dret a una valoració objectiva del seu desenvolupament.
•
Els infants tenen dret al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat personal.
•
Tenen dret a dur a terme les seves activitats en les condicions de seguretat i higiene adequades.
•
Estan emparats per la llei de protecció de dades
6.2. DELS PARES/MARES
DRETS DELS PARES/MARES
•
Rebre correctament i continuadament el servei.
•
Estar assabentats de la normativa vigent del centre.
•
Conèixer el Projecte educatiu de centre i la programació general del curs, tant dels centres
d’interès que es treballen mensualment com dels conceptes.
•
Concertar entrevistes personals dins, l’horari lectiu, sempre que ho creguin convenient.
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•
•

Estar informats sobre l’evolució i comportament dels seus fills/es a través de l’agenda diària,
entrevistes individuals, reunions generals i els informes.
Exigir que el centre compti amb unes instal·lacions segures i higièniques i amb l’atenció de
professionals preparats per prestar el servei.

DEURES DELS PARES/MARES
•
Acceptar la normativa del centre i complir-la.
•
Respectar els horaris d’entrada i sortida.
•
Comunicar la no assistència a la Llar de l’infant.
•
Abonar les taxes que corresponguin per a la prestació del servei.
•
Potenciar en els seus fills/es actituds favorables envers la Llar.
•
Col·laborar i participar en les activitats programades pel centre, que ho requereixin.
•
Atendre les necessitats dels seus fills/es (higiènica i sanitàriament).
•
Informar oportunament als educadors/es dels problemes dels nens/es que incideixin en el seu
desenvolupament.
•
Portar tot el material que l’educador/a li indiqui, ja sigui a l’inici del curs o bé diàriament.
•
Respectar les indicacions rebudes del personal adscrit a la Llar, en especial en relació amb el
seu funcionament i al comportament vers la resta dels usuaris i els professionals que atenen el
servei, tenint en compte que per la pròpia naturalesa del servei, els usuaris finals són els infants
menors d’edat.
•
Tenir cura de les instal·lacions i el material pedagògic del centre.
•
No portar el nen/a a la Llar bressol en cas que pateixi malalties respectant els terminis i d’acord
amb el protocol establert al respecte i tenint en consideració les recomanacions de les
Educadores.
•
En el cas que l’infant pateixi alguna malaltia crònica s’haurà de presentar informe mèdic
•
Facilitar dos telèfons on se’ls pugui localitzar en qualsevol moment.
En cas d’incompliment reiterat de les seves obligacions, l’Ajuntament podrà autoritzar, amb informe previ
de la direcció del centre, i amb audiència de l’interessat, la suspensió del dret a rebre la prestació del
servei per un període màxim de dos mesos.
En cas de nova reiteració dels incompliments després de la suspensió esmentada, l’usuari pot ser exclòs
definitivament de rebre la prestació del servei, per decisió de la Junta de Govern de l’Ajuntament, prèvia
tramitació del corresponent expedient sancionador i amb informe previ de la direcció del centre i/o dels
Serveis Socials de l’Ajuntament.
6.3. DEL PERSONAL DOCENT
DRETS DEL PERSONAL DOCENT
•
Tenir reunions periòdiques amb la resta de l’equip educatiu, per posar en comú les tasques que
s’han fet i programar activitats conjuntes.
•
Tenir hores de treball personal per poder programar, preparar i avaluar les activitats de l’aula.
•
Poder assistir a cursets i programes de formació permanent que s’organitzin (formació
permanent i reciclatge).
DEURES DEL PERSONAL DOCENT
•
Complir i col·laborar per fer complir les normes aprovades.
•
En el cas de no poder assistir a l’escola és obligació del treballador avisar immediatament
mitjançant trucada telefònica i presentar al Departament de personal el “comunicat mèdic de
baixa”, en un màxim de 24 hores, comptats a partir del dia següent al de la seva expedició pels
serveis d’atenció Mèdica de la Seguretat Social; així com el “comunicat de confirmació
d’incapacitació temporal” setmanal.
•
L’alta mèdica serà comunicada telefònicament al Departament de Personal de l’Ajuntament
immediatament de la seva expedició, i presentat el document d’alta en el mateix Departament en
el moment de la reincorporació del treballador/a o, en tot cas, durant les 24 hores següents a
partir de la data de la seva expedició, excepte quan sigui dia no laborable; en aquest últim cas,
serà presentat el dia hàbil més immediat.
•
Assistir a la Llar i a les reunions amb puntualitat.
•
Assistir a les reunions/ xerrades de l’equip amb les famílies.
•
Afavorir un clima de confiança i bones relacions entre la família, la Llar d’Infants i els infants.
•
Establir una comunicació fluïda amb la família.
•
Concertar entrevistes personals (un mínim d’una anual o quan ho considerin convenient) amb els
pares o tutors legals dels infants.
•
Demanar la col·laboració i participació de les famílies en algunes festes populars (Nadal,
Carnestoltes,...) i altres activitats i sortides programades.
•
Establir relacions amb altres professionals i serveis que tinguin relació amb l’educació i
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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desenvolupament dels infants.
Dur a terme, professionalment, la tasca educativa a l’aula.
Elaborar, executar i avaluar la programació d’aula.
Saber quins objectius es pretenen, com i quan aconseguir-los.
Respectar el ritme individual de cada infant.
Transmetre tranquil·litat i seguretat adoptant actituds positives i constructives en relació al
desenvolupament dels infants.
Realitzar la tasca educativa amb unes condicions bones i adequades.
Portar a terme una observació activa i sistemàtica per poder fer una valoració final.
Manipular i donar dinars als infants que utilitzen el servei del menjador.
Disposar de la formació de manipulador d’aliments, en el cas del personal del menjador.
Tenir cura del material escolar i del manteniment de les instal·lacions.
Vetllar perquè el deteriorament de les instal·lacions i material de la Llar sigui el menor possible. I
en el cas de detectar desperfectes s’ha de notificar a la direcció, per tal de que aquesta en doni
coneixement a l’Ajuntament.

ARTICLE 7. NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DELS ALUMNES A LA LLAR
D’INFANTS

El procediment de preincripció i matriculació dels infants a la Llar d’Infants, així com el règim de la seva
admissió en aquest centre, es realitzarà segons la regularització que, al respecte, aprovi la Generalitat de
Catalunya, per cada curs escolar.
7.1. PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ
La preinscripció a la Llar d’Infants es realitzarà dins del període que, cada curs escolar, determini
l’Ajuntament de Canyelles, que haurà de coincidir amb el fixat pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, del qual se’n donarà informació pública, mitjançant anunci inserit al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i al taulell d’anuncis de la pròpia Llar i, si s’escau, a través d’altres mitjans, com
la pàgina web de l’Ajuntament.
La sol·licitud d’admissió es formalitzarà amb l’imprès que l’Ajuntament de Canyelles determini que podrà
coincidir o no amb l’imprès oficial del Departament d’Educació de la Generalitat.
El sol·licitant només podrà presentar una única sol·licitud d’admissió. La presentació de més d’una
sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre al sol·licitant.
Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de preinscripció perden prioritat en relació
amb les presentades en el termini establert.
Els documents que cal aportar per fer la preinscripció seran els que determini, per cada curs escolar, el
Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament.
Abans de l’inici del procés de preinscripció, els alumnes que ja assisteixen a la llar, caldrà que omplin un
imprès, que facilitarà el centre, per tal de posar en coneixement si volen continuar el curs següent.
7.2. PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ D’INFANTS
En l’admissió d’infants, la Llar d’Infants no estableix cap tipus de discriminació per raons ideològiques,
religioses, morals, socials, de raça, sexe, naixement, nacionalitat o qualsevol altra de caràcter personal o
social.
Per ser admès a la Llar, l’infant haurà d’acreditar tots els requisits que es puguin establir, d’acord amb la
normativa aplicable.
En primer lloc, s’aplicaran els criteris d’admissió generals que determina, cada curs escolar, el
Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament, pels quals s’estableix el règim d’admissió
d’alumnat als centres docents públics, concertats o sufragats amb fons públics.
Si després de l’aplicació dels criteris de prioritat anteriorment esmentats, subsisteix la situació d’empat,
l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic, d’acord amb el procediment establert pel
Departament d’Educació de la Generalitat.
7.3. PROCÉS DE MATRICULACIÓ
Cal efectuar la matriculació en la forma i en el termini que anualment estableixi el Departament d’Educació
de la Generalitat i/o l’Ajuntament. Finalitzat el termini, si alguna de les persones admeses no ha
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formalitzat la matrícula, la seva plaça s’oferirà a la següent persona de la llista d’espera establerta.
La formalització de la matrícula comporta la declaració de coneixement i acatament del present
Reglament. A aquests efectes l’Ajuntament lliurarà en el moment de la matrícula una còpia del reglament i
en el cas de produir-se modificació en aquest caldrà informar a tot l’alumnat de les modificacions
pertinents.
Els documents que caldrà aportar per fer la matriculació són els que determina, cada curs escolar, el
Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament.
En el cas que no es tingui el carnet de vacunacions, haurà de presentar un certificat mèdic oficial on
figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (art.4 de l’ordre de 29 de juny de 1981,
per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions).
Si la nena o el nen no se li han administrat les vacunes corresponents per contraindicació mèdica o altres
circumstàncies, caldrà presentar un certificat mèdic oficial justificatiu que serà imprescindible per la seva
admissió (Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener)
L’import de la taxa de matriculació, mensualitats, menjador, etc. serà el fixat en les Ordenances Fiscals
aprovades anualment pel Ple de l’Ajuntament.
En cap cas es farà reserva de plaça exceptuant els nadons. Els nadons que hagin complert les setze
setmanes i pel motiu que sigui no s’incorporin a la llar, en cas que hi hagués llista d’espera, els
progenitors hauran d’optar per ocupar la plaça o renunciar a la mateixa.
7.4. RENOVACIÓ DE MATRÍCULA
En el cas dels alumnes que ja assisteixen el curs anterior a la llar, cal que efectuïn la renovació de
matrícula, que s’ha de fer cada curs escolar i requereix: estar al corrent de pagament, omplir un imprès de
renovació que facilitarà l’Ajuntament, presentar la documentació necessària per formalitzar aquest tràmit i
abonar la quota de material escolar.
7.5. ADMISSIÓ DURANT EL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE CURS
També es poden incorporar infants a la Llar durant el primer i segon trimestre del curs, sempre que hi hagi
vacants. Independentment de la data d’incorporació, caldrà abonar la mensualitat complerta del mes en
curs, matrícula i part proporcional de la quantitat fixada en concepte de material escolar.
No s’admetrà l’entrada de cap nen/a a la llar a partir de l’inici del procés de preinscripció (que és
aproximadament al mes de maig).
Una vegada finalitzat tot el procés de matriculació, es mantindrà la llista ordenada dels no admesos i en
cas de places vacants, aquestes s’aniran adjudicant d’acord amb aquest ordre.
En el cas de sol·licituds noves -al llarg del curs escolar-, aquestes sol·licituds s’hauran de lliurar a
l’Ajuntament de Canyelles , juntament amb la documentació que al·legui els diversos criteris de barem
operatius i aquestes sol·licituds, d’acord amb les puntuacions, s’incorporaran al llistat existent.
Cada plaça vacant s’oferirà, en principi, al primer infant de la llista d’espera, que tingui l’edat corresponent
del grup-classe en el qual s’hagi produït la vacant. L’ordre en la llista d’espera el determinarà la data i
número del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament assignat en la sol·licitud corresponent. Es
notificarà l’oferiment de la plaça, directament al pare, mare o tutor de l’infant, per escrit. Es concedirà a la
família un termini de 7 dies perquè confirmin l’acceptació de la plaça vacant. I en el cas de no rebre
resposta, la plaça s’oferirà successivament als altres infants de la llista d’espera, sempre prioritzant, que
correspongui al mateix grup d’edat.
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ARTICLE 8. NORMES ORGANITZATIVES

8.1. CALENDARI ESCOLAR
A l’inici de cada curs, es facilitarà a les famílies el calendari escolar on es veuran reflectits els dies lectius i
els festius. El calendari escolar queda exposat al tauler d’anuncis de la Llar d’Infants durant tot el curs.
Aquest calendari serà el prefixat per l’Ajuntament de Canyelles, aprovat per la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria d’Educació i la direcció del centre, abans de l’inici del curs escolar.
8.2. HORARI ESCOLAR
La Llar d’Infants municipal està oberta en horari base de dilluns a divendres, durant els mesos de
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setembre a juliol de 9 a 17h. Aquest horari pot ser parcialment modificat segons les necessitats de millora
del servei o directrius del Departament d’Educació de la Generalitat o de l’Ajuntament.
L’horari lectiu serà de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores .
Es considera, també la modificació de l’horari a l’inici de curs per poder dur a terme el procés d’adaptació
dels infants en la dinàmica que es genera d’interacció entre les famílies, els educadors/es i els infants. Per
això durant un temps establert pels educadors/es es farà un horari reduït de 9 a 12:30 hores.
Tanmateix, s’oferiran com a serveis complementaris:
•
Permanència: de 8 a 9 hores i de 17 a 18 hores (la oferta d’aquest servei restarà sempre
condicionada a una demanda mínima d’ usuaris).
•
Servei de menjador: de 12 a 15 hores.
Els serveis complementaris podran ser modificats i/o ampliats o reduïts i també llurs horaris per acord de
la per la Junta de Govern de l’Ajuntament.
El temps diari màxim d’estada d’un infant al centre serà de 9 hores, tot i que pel benestar i bon
desenvolupament psicosocial de l’infant, es recomana que no siguin més de 8 hores. Tanmateix, podrà
ser modificat per la Junta de Govern de l’Ajuntament, en funció de les necessitats educatives del moment i
de les disposicions normatives.
Altrament, s’estableixen els següents horaris:
. L’horari de l’esmorzar s’establirà segons la programació de la llar
. Horari de dinars: de 12:00 a 13:00h
. Horari de berenars: de 16:00 a 16:30h
Tant les hores d’entrada com les de sortida tenen un marge de 10 minuts.
Un cop finalitzat aquest període d’entrada, la porta de la llar romandrà tancada fins l’horari establert com
hora de sortida (13 h., 15 h. i 17 h.). Només s’obrirà fora dels horaris habituals als pares que hagin avisat
prèviament, personalment el dia abans o el mateix dia telefònicament per visita mèdica o causa
àmpliament justificada
8.3. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’INFANTS
La quantitat de nens/es que podran assistir a la Llar d’Infants dependrà de les places autoritzades al
centre pel Departament d’Educació de la Generalitat.
L’edat mínima d’ingrés a la Llar d’Infants serà de 4 mesos.
Tenint en compte les característiques evolutives dels nens/es, els alumnes es distribuiran per edats,
diferenciant així tres franges:
-

la classe de lactants 0-1 anys
la classe de maternal 1-2 anys
la classe de caminants 2-3 anys

8.4. RECOLLIDA DELS INFANTS
Per garantir la seguretat dels infants, si no és el familiar habitual qui l’ha de recollir, cal notificar-ho amb
antelació a l’educador/a o a la direcció o bé portar una autorització signada pel pare, mare o tutor legal.
En el cas de que el pare, mare o tutor legal només pugui avisar telefònicament, de que la recollida de
l’infant la realitzarà un altre adult, caldrà que la persona que el vingui a recollir signi un document, facilitat
pel centre, en el que certifiqui que es fa responsable de l’infant a partir d’aquell moment.
Els menors d’edat no estan autoritzats per recollir els infants de la Llar.
En els casos de retard en la recollida de l’infant a la sortida del centre, el nen/a no es pot deixar sol/a i per
tant el tutor/a o el director/a es farà càrrec de l’alumne fins que arribi la família a recollir-lo.
Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables, es procurarà contactar amb la família o els tutors
legals del nen/a. Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família o els tutors
legals, i transcorregut un marge de temps prudencial, la persona que fins aquell moment hagi romàs a
càrrec de l’alumne, comunicarà telefònicament la situació a la guàrdia urbana o policia local i acordarà
amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia.
La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en que comporten una manca
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d’assumpció de responsabilitats de custòdia dels menors que els correspon, el centre es posarà en
contacte amb els pares o tutors legals per assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions que
tenen de vetllar per la correcte escolarització dels seus fills/es. Si d’aquesta actuació no en resulta la
rectificació del comportament, la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als serveis socials del
municipi. D’aquesta comunicació n’haurà de quedar còpia arxivada al centre, a disposició de la Inspecció,
donant-ne compte a la Regidoria d’Educació.
A criteri de la Regidoria d’Educació, i en tot cas quan no hi hagi hagut solució efectiva a la reiteració de
recollides tardanes després de la comunicació als serveis socials del municipi, l’Ajuntament n’informarà a
la direcció dels serveis territorials del Garraf.
8.5. ORIENTACIONS SANITÀRIES
a) Informació a les famílies:
La Llar vetlla per la salut dels infants i ofereix un entorn de qualitat, estimulador i segur que afavoreix les
seves capacitats per a l’autonomia, la capacitat d’acció i de descoberta de l’entorn.
Per aquesta raó, les estones dedicades a l’alimentació, el descans, la higiene del cos, el vestir i desvestirse, jugar… tenen molta importància pels infants, perquè són moments en els quals es satisfan
necessitats vitals dels nens/es, en les quals han de poder participar-hi de forma activa. Es convenient
plantejar-les com una ocasió de relació personalitzada entre adult i infant, perquè permeten fer
aprenentatges útils per a la seva autonomia i la convivència. Són a la base de la salut física, mental i
emocional de l’infant.
b) Informació que es demana a la família: Per conèixer millor l’infant, és important disposar d’informació
rellevant sobre el nen o la nena, que arriba a la Llar d’Infants a través de la família. En aquesta informació,
a més de les característiques personals de l’infant, les seves preferències i costums, també hi ha
components d’importància sanitària:
•
•
•

Antecedents personals de salut
Malalties sofertes, accidents, intoxicacions, malalties cròniques i mediacions.
La cartilla de vacunacions actualitzada.

Tota la informació recollida sobre l’infant, consta en un document personal i confidencial.
En cas de malaltia, i per tal de garantir el benestar col·lectiu, cal atendre’s a la normativa que s’explicita a
continuació, segons la recomanació del Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya.
c) Aspectes de malaltia i medicació: Atès que el sistema immunitari durant els primers anys de vida no
està plenament desenvolupat, els infants són susceptibles a les infeccions i per tant pateixen malalties
més sovint que quan són grans.

8.6. NORMATIVA GENERAL DE SANITAT
Per evitar la propagació de malalties contagioses, no serà admesa l’entrada al centre de nens que
presentin els següents símptomes:
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Després de passar per qualsevol malaltia infecciosa els nens no podran tornar a la llar sense
prèvia alta del pediatra.

SÍMPTOMES
Febre
Vòmits i diarrees
Llagrimeig, irritació i congestió
d’ulls.
Febre, mal d’oïda.
Febre, mal de cap, malestar
general, mal de coll, tos.
Febre, mal de coll, plaques de
pus.
Picor i visualització directa de les
llémenes o paràsits.

MALALTIA
37,5º
Gastroenteritis
Conjuntivitis

DIES D’ABSÈNCIA AL CENTRE
24 hores sense febre ni antitèrmics.
Fins que les deposicions siguin normals
2 dies des de l’inici del tractament

Otitis
Grip

2 dies des de l’inici del tractament
24 hores sense febre ni antitèrmics.

Angines

24 hores sense febre ni antitèrmics.

Polls

Febre, cansament, erupció
vesiculosa a la cara, cos i
extremitats.
Febre i refredat, erupció cutània,
inflamació dels ganglis de darrere
l’orella.

Varicel·la

Avisar amb urgència a la Direcció o Educadora,
fer el tractament i fins que es constati que s’ha fet
net de polls i llémenes
Fins que caigui la última crosta per evitar que
s’infectin sempre que siguin visibles, cara, mans,
etc.

Febre, erupció cutània, angines
inflamades.
Refredat, tos seca, vòmits.
Febre, taques vermelles al coll, la
cara i el cos
Diarrea crònica, còlics, constipació
intermitent.
Visualització de taques blanques a
la boca.

Rubèola
Exantema súbito
(La Rosa)
Escarlatina
Tos ferina
Xarampió
Làmblies
Fongs

Després de 24 h. de tractament i sense febre ni
antitèrmics
Després de 24 h. de tractament i sense febre ni
antitèrmics
Fins alta mèdica
Després de 24 h. de tractament i sense febre ni
antitèrmics
Fins finalitzar el tractament i que les deposicions
siguin normals
Fins la desaparició dels fongs.

Tuberculosi

Fins que es disposi d’un informe pediàtric
d’innocuïtat.
Inflamació del fetge.
Hepatitis
Fins alta mèdica.
Bronquitis
Fins 48 h. de tractament i sense febre ni antitèrmics
Malalties infectocontagioses en general
Fins alta mèdica

En cas que en la seva estada a la llar amb algun nen o nena se li detecti un augment sobtat de la
temperatura corporal, s’avisarà als pares telefònicament perquè vinguin a recollir-lo/la. Si no fos
possible la localització d’aquests als telèfons que hagin deixat per les situacions de necessitat
que es puguin produir, el centre podrà subministrar un antitèrmic a l’infant, estant exempt de les
responsabilitats que se’n poguessin derivar.


Si es produeix una situació per la qual és necessari posar-se en contacte amb els pares i per
segona vegada es fa impossible contactar amb aquests als telèfons que han facilitat a la llar per
aquesta finalitat, se’ls podrà imposar una sanció que determinarà l’òrgan competent de
l’Ajuntament en el seu moment.



Sempre que les educadores vegin que el nen té malestar general i es mostri inquiet i angoixat
podran trucar als pares perquè el vinguin a recollir.



El menú només es podrà modificar per circumstàncies molt específiques i/o especials.



Els nens/nenes que es quedin al menjador i tinguin algun problema d’alimentació (celíacs,
intolerància a la lactosa, a l’ou, etc.) hauran de portar un certificat del metge especificant el tipus de
problemàtica. Si la llar pugues donar el tipus de menjar que l’infant necessita ho farà i si no,
l’hauran de portar els pares, els més similar possible tenint en compte el menú que es subministri
diàriament a la llar.



A la Llar no es farà recollida de mostres de femta (excrements) ja que perquè puguin ser útils per
fer cultius s’han fer i mantenir en unes condicions especifiques.
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Els nens no podran portar cap joguina o objecte de casa.



Els nens no podran menjar cap pastís ni coca fets de casa, haurà de ser comprat i caldrà portar el
tiquet de compra.



En cas que es produeixi una emergència (enfermetat, caiguda, etc.) el personal de la llar trucarà al
061. Si el 061 no estès disponible en aquell moment, s’avisarà als vigilants municipals pel trasllat
de l’infant en companyia de l’educadora al centre d’urgències mèdiques més proper, prèvia
informació als pares i com a últim recurs (si els vigilants tampoc poguessin) el trasllat el faria la
mateixa educadora.



Les educadores de la llar d’infants no subministraran cap tipus de medicació als infants. En cas de
malalties cròniques es podrà subministrar la medicació via oral, sempre que s’aporti informe mèdic
on es detalli curosament el nom del medicament, freqüència i dosi de la medicació, prèvia
autorització firmada dels pares. Tot i així, en aquests casos,l’educadora es pot reservar el dret de
subministrar la medicació buscant altres alternatives.

8.7. ALIMENTACIÓ
L’esmorzar el proporcionarà la llar (fruita, sucs, etc.).
Hi ha un servei de menjador per als nens/es que ho necessitin. L’Ajuntament té subcontractada una
empresa de càtering que servirà diàriament els menús, que prèviament han presentat i han estat
supervisats per un/a dietista. Aquest servei es durà a terme a la mateixa Llar pel personal docent.
Els menús s’adapten a l’edat de les criatures; són variats, per tal que els infants vagin descobrint nous
gustos i varien, també, segons l’època de l’any, a fi d’incorporar-hi productes frescos propis del temps. Es
prepara un menú de règim per als infants que el necessitin i les famílies que el sol·liciten.
En cas que un nen/a es quedi al menjador esporàdicament ha d’avisar als educadors/es abans de les 9
hores del mateix dia com a màxim.
Tanmateix, si precisen d’una dieta especial, ja sigui astringent o modificació d’algun plat ho han de
comunicar als educadors/es abans de les 9 hores del mateix dia i anotar-ho a l’agenda diària.
Els berenars els donarà la llar d’infants.
8.8. ASSISTÈNCIA A LA LLAR
Per a una millor adaptació del nen/a a la Llar es recomana una assistència constant. En cas que el nen/a
no pugui assistir a la Llar per qualsevol motiu s’haurà d’informar als educadors/es o a la direcció del
centre.
8.9. BAIXES
Les baixes, que es produeixin abans de la data que s’obri el termini de les preinscripcions pel curs vinent,
seran comunicades 15 dies abans, a l’efecte de poder cobrir la vacant. No es retorna l’import d’aquella
mensualitat i tampoc cal abonar les quotes restants.
Les baixes, que es produeixin a partir de la data que s’obri el termini de les preinscripcions pel curs vinent
no poden ser cobertes, ja que no es permet l’entrada de cap infant nou des d’aquest moment, i per tant
comporta abonar les restants quotes (maig, juny i juliol).
Durant els períodes de baixa justificada, s’abonaran igualment les mensualitats per concepte d’escolaritat.
8.10. SISTEMA DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
El centre ha de garantir un sistema de comunicació diària amb les famílies per informar-los de qualsevol
fet remarcable o incidència i rebre comentaris o indicacions per part dels pares i mares.
En el primer trimestre es lliura un informe, per tal de donar a conèixer als pares l’adaptació de l’infant al
centre. En el segon trimestre, es realitzen les entrevistes personals amb les famílies. I en el tercer
trimestre es lliura un informe a cada infant; que en el cas dels infants de 2 a 3 anys, el podran lliurar al
centre on cursaran el segon cicle d’Educació Infantil.
8.11. MATERIAL QUE CAL PORTAR
Obligatòriament tots els infants hauran de portar aquell material que la direcció del centre acordi per a
cada curs escolar, entre ells la bata, l’agenda i la motxilla amb el logotip propi de la Llar, si fos el cas.
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Es recomana que tot el material vagi marcat amb el nom. De no ser així, l’escola no es fa responsable en
cas de pèrdua dels objectes sense marcar.
Es recomana que els nens/es vinguin amb roba còmoda, fàcil de posar i treure. No es podran utilitzar
petos (exceptuant els que porten “crecs” a la part baixa), ni tirants, ni cinturons.
Es necessari que, a la llar, els infants tinguin sempre una muda de roba complerta de reserva.
8.12. OBJECTES QUE ES PORTIN A L’ESCOLA
A l’inici de curs, durant el període d’adaptació, els infants podran portar joguines de casa a l’escola perquè
és un bon mitjà de comunicació amb els altres i perquè els ajuda a sentir-se més segurs.
Una vegada finalitzat el període d’adaptació i assumida la seguretat envers l’entorn de la Llar, no està
permès que els infants portin joguines de casa, a no ser que ho indiquin els educadors/es.
Els educadors/es no són responsables dels desperfectes que es puguin ocasionar a les joguines o altres
objectes que portin de casa. Ni són responsables tampoc de la pèrdua de cap objecte de valor que porti
l’infant: arracades, braçalets, etc.
Està totalment prohibit, per motius de seguretat dels infants, que es portin a la Llar peces petites de
qualsevol índole que els infants es puguin posar a la boca, al nas o a les orelles, amb el conseqüent perill,
per exemple: “caniques”, gomes o clips de cabell amb cosetes enganxades, joguines amb peces
diminutes, cotxes en els quals es treu la goma de les rodes, monedes, etc).
8.13. SORTIDES
Quan s’organitzin sortides de la Llar es garantirà sempre un mínim de dos acompanyants per grup classe.
Altrament, el nombre total d’acompanyants es determinarà en funció del tipus d’activitat de la sortida.
Totes les activitats programades al centre, s’hauran d’aprovar pel Consell Escolar, prèvia autorització del
regidor/a d’Educació de l’Ajuntament.
Quan els infants participin en activitats a realitzar fora de la Llar, cal que el pare, mare o tutor legal ho
autoritzi, per escrit i que es faci càrrec de les despeses que se’n derivin sempre que així s’estableixi.
En el cas de que s’organitzi una sortida a nivell de centre, no es preveu, inicialment, cap activitat
alternativa pels infants que no hi participin.
11

ARTICLE 9. APORTACIÓ ECONÒMICA DE LES FAMÍLIES

Les despeses del funcionament de la Llar són finançades, aproximadament, a terços (sempre que sigui
possible), per l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i les Famílies usuàries del servei.
Els pares/mares o tutors legals dels infants inscrits a la Llar d’Infants, han de cooperar en el cost de les
places respectives mitjançant l’abonament de les quotes corresponents.
Les quotes es paguen pels conceptes que es fixin a l’ordenança Fiscal aprovada per l’Ajuntament de
Canyelles , d’acord amb la quantia que s’aprovi.
Tenint en compte que el curs escolar va de setembre a juliol (11 mesos), el pagament es repartirà amb
deu mensualitats o sigui l’import de la mensualitat de juliol es repartirà en els mesos de setembre a juny,
encara que no assisteixi a l’escola algun dels mesos del curs.
El no pagament de dues mensualitats consecutives pressuposa que l’Ajuntament pot donar de baixa a
l’infant del servei.
La no assistència injustificada de l’infant al centre durant dos mesos podrà ocasionar la baixa del centre
sempre que hi hagi demandes de places i encara que estigui al corrent de pagament de les mensualitats.
En aquest cas no es retorna l’import de les quotes abonades pel temps de la no assistència.
Les famílies que es creguin en el dret de gaudir de quota reduïda hauran de presentar, juntament amb la
sol·licitud d’ingrés a la Llar d’Infants, la sol·licitud de reducció de taxa i la documentació complementaria
exigida segons ordenances fiscals aprovades anualment pel Ple de l’Ajuntament de Canyelles i en els
termes que en les mateixes es contempli (subvencions objectives atorgades per l’Ajuntament) o informe
de l’àrea de Benestar Social que justifiqui la reducció (subvencions subjectives).
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Els rebuts de les taxes mensuals que siguin retornats se’ls reclamarà via l’Organisme de Gestió Tributaria
amb els corresponents recàrrecs i despeses complementaris que se’n puguin derivar.
12

ARTICLE 10. PERSONAL I ÒRGANS

Pel que fa al personal dels serveis han de complir els requisits de titulació que estableixi la normativa
vigent.
En quant als òrgans:
a) La Llar d’Infants ha de disposar d’un projecte educatiu de centre (PEC) que es fonamenti en una visió
global, pluralista i integradora, i que parteixi de l’entorn social i cultural en el qual s’ha d’ubicar. És un
document redactat per l’equip educatiu del centre. El PEC ha d’incloure el projecte lingüístic del centre i
ha d’especificar els seus plantejaments respecte al tractament de la diversitat del seu alumnat.
Anualment, el regidor/a d’ Educació i la direcció del centre revisaran el PEC, i n’incorporaran les
modificacions pertinents.
b) L’equip docent, ha d’especificar el seu plantejament respecte al tractament del seu alumnat i també ha
d’indicar, amb la màxima concreció, el model d’atenció dels alumnes amb necessitats educatives
especials.
c) L’equip docent ha de treballar d’ acord amb les orientacions vigents per a l’etapa d’educació infantil
primer cicle.
d) La direcció del centre ha de presentar, amb caràcter previ a l'inici del curs escolar l’organització del
personal i la seva distribució horària, tenint en compte la possibilitat d’establir jornades laborals partides.
En cada curs s’adapta l’organització horària del personal d’acord amb les necessitats del servei.
e) S’estableix una regulació per l’atenció de pares i tutors que haurà de ser presentada per la direcció del
centre.
Es garanteix un sistema de comunicació diària amb les famílies per mitjà de l’agenda, per informar-los de
qualsevol fet remarcable o incidència, i també per rebre comentaris o indicacions per part dels pares i
mares.
f) Haurà d’existir un Consell Escolar amb les funcions pròpies d’aquest.
Els membres es renovaran cada dos anys segons Decret 282/2006 de 4 de juliol. En cas que es
produeixin vacants abans de finalitzar el període de dos anys, passaran a cobrir les vacants del Consell
Escolar, els candidats que es presentessin en l’últim procés electoral per ordre de vots obtinguts.
En el cas que només s’haguessin presentat els candidats elegits i es produís una vacant, podria passar a
formar part del Consell qualsevol pare o mare que estigués interessat en formar part del mateix i fins que
es convoquin les properes eleccions.
g) Es podrà crear una Associació de Mares i Pares (AMPA).
h) Es garantirà la presència de representats d’aquest centre en el Consell Escolar Municipal, quan es creï.
i) El director/a del centre es reunirà periòdicament amb el regidor/a d’Educació o personal en qui delegui
per tal de fer-ne el seguiment.
j) Les Educadores/ors es reuniran trimestralment amb el/la Regidor/a d’Educació i la tècnica de l’àrea.
11. DRET SUPLETORI
En tot el que no estigui previst en aquest Reglament, serà d’aplicació supletòria la normativa estatal,
autonòmica i local corresponent.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de la publicació del seu text íntegre en el
BOPB – i anunci d`informació al DOGC- , sempre que hagi transcorregut el termini que s’indica a l’article
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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Canyelles , maig de 2008

9.5. DECRET 101/2010, DE 3 D’AGOST, D’ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DEL
PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL
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