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Em plau donar la benvinguda a la 
revista de la Llar d’Infants, com a 
nova línia de comunicació entre 
la llar d’infants i les famílies.

És una nova manera de donar a 
conèixer la tasca pedagògica que 
es du a terme per les professionals 
de la llar, a més de recollir la veu 
dels nens i nenes i de les famílies.

El pas per la llar d’infants, previ a 
l’escolarització, representa un va-
lor molt important pels nadons de 
0 a 3 anys, on experimenten, des-
cobreixen i aprenen a relacionar-
se i conviure, a més dels hàbits  
bàsics necessaris per a un bon 
desenvolupament.

Podem dir que la llar d’infants 
ajuda els nens i nenes a obrir els 
ulls al món, us encoratjo a aprofi-
tat aquest espai, per esforçar-nos 

a recuperar la mirada clara i neta, 
sense condicionants que tenen 
els vostres fills i filles.

I tal com ens diu Antoine de St 
Exupéry al meravellós conte de 
El Petit Príncep: “I allà vaig apren-
dre que tot depèn de mi. Allà vaig 
aprendre que tots tenim un Petit 
Príncep a dins, només cal voler-lo 
sentir. I allà vaig aprendre a mirar-
me el món d’una manera diferent.”

Amb aquesta actitud, us deixo a 
les vostres mans la lectura pau-
sada de la revista, amb la que 
espero que disfruteu.

Gemma 
Pahí Llort

Regidora 
d’Ensenyament
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ELS NOSTRES PROJECTES
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Projecte pla d’emergència del centre educatiu: formació 
en actuacions en cas d’incendis

Aquest projecte, consta d’una formació teòrica i pràctica dirigida als equips 

educatius, famílies i infants del centre. El contingut engloba els mitjans de 

protecció, la pràctica amb extintors i posteriorment el simulacre.

Es treballen diferents activitats adreçades als infants perquè mitjançant tècniques 

d’associació interioritzin com actuar davant d’un possible incendi tot jugant.

Per a garantir el seguiment d’aquest aprenentatge, es va editar un conte on 

la protagonista és la tortuga Bertolina que explica l’evacuació del centre. 

Aquest conte és el suport per a recordar, cantar, i actuar (fent el trenet, un 

so i un xiulet…).

Seguint la programació anual i el protocol de PRL el passat dia 27 d’abril 

vàrem posar en pràctica el simulacre d’evacuació a la llar.

Es va simular que hi havia foc a la cuina amb un dispositiu de fum artificial i 

sota la supervisió dels tècnics del Grup SAGESSA vàrem sortir tots plegats 

del centre. Aquest dia hi havia una assistència de 26 infants i 5 educadores. 

El temps dedicat a l’evacuació va ser d’un minut.

Tot va sortir de bufar i fer ampolles!

La tortuga Bertolina 
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CONÈIXER L’ENTORN DEL NOSTRE POBLE
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Aquest curs 15/16 hem treballat amb els infants de l’aula dels 
Gegants P2, l’entorn del nostre poble, Castellvell del Camp.

Hem fet diferents sortides per conèixer alguns racons i 
establiments del poble.

Cada sortida està relacionada amb la programació anual 
que estem treballant durant el curs.

- Per la Castanyada vam anar a l’Agrobotiga i vam com-
prar els ingredients dels panellets.

- Per Nadal vam anar a la biblioteca del poble a mirar 
contes.

-  Per la Festa Major de Sant Vicens vam anar a l’Ajuntament 
a veure els Gegants.

- Per Carnaval vam anar tots disfressats fins a l’escola Santa 
Anna on vam gaudir de la rua dels alumnes d’aquest centre.

- Per la Mona vam anar a visitar les dues pastisseries del 
poble i vam comprar les figures de xocolata per guarnir-la.

- Per la primavera vam anar als vivers a comprar planter 
per al nostre hort i flors per guarnir les aules.

- Per treballar la programació del animals amb els alum-
nes de 2 anys, vam anar d’excursió a passar un dia a la 
granja escola “Un dia de granja”.

- Pels oficis vam anar a visitar al mecànic del poble i a 
comprar fruita al mercat.

- I també vam  fer psicomotricitat a la pista esportiva del 
poble.

Sortida a l’Agrobotiga

Sortida a les pastisseries
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Sortida a la biblioteca

Sortida al mercat

Sortida al mecànic del poble
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Psicomotricitat a la pista del poble

Sortida als vivers

Sortida a l’Ajuntament a veure els Gegants
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NOU PROJECTE: FEM NOUS AMICS A L’ESCOLA

Durant aquest curs 2015/2016 hem volgut fer un nou pro-
jecte amb els infants de P2 juntament amb els de P3 de 
l’Escola Santa Anna, anomenat “Fem nous amics”.

Durant 3 mesos, els dimarts visitàvem l’escola de Santa 
Anna i hem participat en diferents activitats per racons. 
Amb aquesta activitat, volem afavorir que l’adaptació pel 
nou curs sigui més fàcil ja, que l’espai no serà desco-
negut per a ells.

El projecte es porta a terme en 3 espais diferents on par-
ticipaven tres grups d’infants. Cada setmana els infants 
participants  canvien d’espai i de grup, per donar així 
l’oportunitat de participar en totes les activitats a tots.



El grill Flock
Aquest projecte vol apropar la música de diferents 
llocs del món i les diferents cultures als infants de 
l’escola a través d’activitats musicals, visualització 
d’imatges i activitats gastronòmiques on la participa-
ció i col·laboració de les famílies té un paper molt 
important.

Programa
d’Escoles Verdes
Tenint en compte que la nos-
tra llar és Escola Verda,  amb 
aquest programa volem fer 
conèixer als infants la impor-
tància de cuidar i respectar 
el medi ambient. Per aquest 
motiu, fem diferents activi-
tats durant el curs amb les 
quals treballem directament 
amb la natura, a través del 
nostre hort, les plantes, etc.

També treballem aquest projecte de forma transversal 
amb el projecte de la Papallona Nona utilitzant mate-
rial de desfeta per fer les diferents activitats progra-
mades durant el curs, complint les tres “R” Reutilitzar, 
Reciclar i Reduir.

PROJECTES DE LA FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA
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La papallona Nona
A través del projecte de “La papallona Nona”, apre-
nem a reciclar. A cada aula hi ha les diferents pape-
reres de colors que ens ajuden a associar color amb 
material per a llençar.

Al llarg d’aquest projecte ens acompanya el titella de 
la Nona, una papallona molt endreçada.

La tortuga Bertolina
La tortuga Bertolina, ens ajuda a evacuar ordenada-
ment la llar en el cas de que hi hagués un incendi. 
Anteriorment a procedir a l’evacuació ho haurem tre-
ballat a partir d’un conte i de la cançó del trenet.

A la nostra llar d’infants durant els curs portem 
a terme diferents projectes impulsats per la 
Fundació per a l’Acció Educativa:
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Llar d’Infants 
Municipal 

Els Eixerits

Carrer Roquetes, 2

43392 Castellvell del Camp

Tel. 977 855 749

llareixerits@hotmail.com

Redacció

Equip educatiu 

de la Llar d’Infants 

Compaginació

i producció

Gabinet de Comunicació

i Relacions Externes

del Grup SAGESSA

Lluert de Castellvell
Tenint en compte que el Lluert ens visita en alguna ocasió a la llar i 

compartim una estona de gresca, aprofitem, a banda de donar-lo a 

conèixer com a element festiu del poble que sigui la figura a la qual 

els infants li donin els seus xumets, mantetes, ninos, etc., i fer un pas 

més a ser “grans”.

Durant el curs treballem la cançó del Lluert, la qual va estar compo-

sada per una companya de la llar, i fem xerinola a la sala del Lluert, 

fent honor a ell.


