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Em plau tornar a donar-vos la 
benvinguda a través d’aquesta 
línia de comunicació de la Llar 
d’Infants els Eixerits de Castell-
vell del Camp. Amb aquesta re-
vista, un any més, volem donar 
rellevància i la importància me-
rescuda a la tasca pedagògica 
que es du a terme per les pro-
fessionals del centre educatiu, a 
més de recollir la veu dels nens i 
nenes i de les famílies de la Llar. 
El pas per la llar d’infants,  previ a 
l’escolarització, representa un va-
lor molt important pels infants de 
0 a 3 anys, on experimenten, des-
cobreixen i aprenen a relacionar-
se i conviure, a més dels hàbits  
bàsics necessaris per un bon 
desenvolupament. L’Ajuntament, 
els pares i tots els agents socials 
que intervenen en l’educació 
dels infants, han de vetllar per 
mantenir un sistema educatiu 
de qualitat, universal, equitatiu i 
integrador. Un sistema educatiu 
que aposti pels valors de convi-
vència i de respecte a totes les 

formes plurals de pensament. 
Tan mateix, és en aquesta prime-
ra etapa de la vida on els infants 
adquiriran unes pautes que els 
serviran en una futura etapa es-
colar. La llar d’infants, acompan-
ya als nens i nenes a obrir els ulls 
a l’horitzó proper, es per aquest 
motiu que us encoratjo a aprofitar 
aquest espai educatiu on conjun-
tament podrem gaudir de noves 
experiències amb els nostres ei-
xerits i eixerides. I tal com ens diu 
un proverbi africà: “ Per educar a 
un infants, ens cal la tribu sence-
ra”. Us deixo a les vostres mans 
la lectura pausada de la revista, 
amb la que 
espero que 
disfruteu.

Gemma 
Pahí Llort

Regidora d’Ensenyament
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Fomentem els hàbits saludables
Durant aquest curs 2016/2017 hem volgut 
fer un nou projecte amb els infants de la llar 
per fomentar els hàbits saludables i també 
col·laborar amb la Marató de TV3.
  
Durant el mes de novembre, es van progra-
mar diferents activitats relacionades amb 
els hàbits saludables juntament amb la 
col·laboració de les famílies.

• Dia de la vitamina C. Vam observar i ma-
nipular  taronges i després vam fer sucs 
per a tots per esmorzar .

• Vam construir un mural internacional dels 
bons hàbits “I Health” ,“Jo faig salut”, i 
també l’elaboració entre tots d’un mural 
amb fotografies familiars, on es van po-
der observar activitats o situacions de la 
vida quotidiana on es manifestaven els 
hàbits saludables. 

• Tot rodat!.De casa vam portar patinets, 
bicicletes, motos.... per recórrer un circuit 
fet al pati (classe dels Gegants)

• Psicomotricitat. La sessió de psicomotri-
citat es va fer al pati amb diferents mate-
rials de la natura.

• Xerrada “la salut a la primera infància”, 
a càrrec de la Unitat de Vigilància de la 
Salut de Grup Sagessa i el Coordinador 
clínic de Pediatria de l’ Hospital Sant 
Joan de Reus.  Durant aquesta xerrada 
s’escaigué un taller on els nens feien un  
berenar saludable.

I per donar punt i final aquesta programació 
teníem preparat una bicicletada per recaptar 
fons per la Marató que degut al mal temps 
no es va poder dur a terme. Tanmateix entre 
totes les famílies i amics que vam  col·laborar  
es van recaptar 972,70 € destinats a la Ma-
rató de TV3.
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A fer activitats!

EL DIA A LA LLAR



Pàgina 6

EL DIA A LA LLAR
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EL DIA A LA LLAR

Anem d’excursió! 
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Els nostres hàbits
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EL DIA A LA LLAR

Una estona de pati



ELS OFICIS
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Visitem una ambulànciaDurant aquesta  programació  
vam voler treballar conjunta-
ment amb les famílies els di-
ferents oficis; es per això que 
convidem  a les famílies a ve-
nir a passar una estona amb 
nosaltres i ensenyar-nos  que 
fan ells dia a dia. Durant aquest 
curs hem tingut moltes visites 
que ens han agradat molt. El 
d’un pare amb el cotxe dels 
mossos esquadra que ens va 
deixar pujar-hi, posar les sire-
nes i durant una estona van ser 
tots policies. El d’una fisiotera-
peuta amb la qual vam relaxar-
nos amb els seus massatges.
També un dia ens va visitar una 
ambulància, en la qual vam po-
der pujar, posar les sirenes i 
conèixer el material que porta 
per curar als malalts. Un altre 
dia va venir  una infermera qui 
ens va fer les primeres cures i 
ens va deixar escoltar el nostre 
cor amb l’estetoscopi.També 
va venir  una modista i va poder 
disfressar-nos amb la roba que 
va portar. Hi hagué un dia que 
vam sortir d’ excursió a veure 
diferents oficis del poble, com 
el mecànic i la perruquera.
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ELS OFICIS

El mecànic La perruquera

Els Mossos d’Esquadra
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La fisioterapeuta

La infermera
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ELS OFICIS

La modista



EL NOSTRE HORT
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Ja que som escola verda, una 
de les activitats que fem amb 
els infants es ensenyar-los a 
cuidar i respectar el medi am-
bient. És per això que al  nos-
tre pati, tenim un hort on ho 
treballem dia a dia amb ells.

Els fem participar amb tot el 
procés, ens acompanyen als 
vivers a comprar plantes i 
així amb l’ ajuda de tots quan 
arribem a l’ escola el plan-
tem al nostre hort. Tenen 
la consciència que l’ hort 

s’ha de cuidar i respectar, 
i cada dia anem a veure
l’ evolució dels fruits i a regar.
Una vegada que surt el fruit el 
tastem a la classe i després 
ho prenen cap a casa, per 
menjar-lo amb les famílies.



FINS AVIAT!
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Aquest curs ens acomiadem dels infants de la classe dels gegants. 
De cada un d’ ells en guardem un petit record. Que tingueu molta sort 
en el viatge de la vostra vida. Fins aviat!
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