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L’aposta per l’excel·lència en 
les societats avançades són 
l’essència del seu desenvolupa-
ment. L’excel·lència es materialit-
za en  projectes que formen i alho-
ra enriqueixen els ciutadans que 
les faran avançar, tancant així un 
cercle virtuós de millora contínua 
que s’inicia en les edats més pri-
merenques.

La Llar d’Infants els Figotets és 
l’aposta per l’excel·lència d’una so-
cietat avançada com la riba-rojana, 
on formem des de les primeres 
edats als figotets, introduint-los en 
el cercle virtuós que millorarà sens 
dubte la nostra societat local.

En aquestes primeres edats 
l’aprenentatge es basa en 
l’experiència, la Llar és un labora-
tori d’experiències indispensables 
per a l’estímul de totes les poten-
cialitats del nostres petits veïns, 
que de ben segur els ha deixat 
empremta.

La Llar d’Infants és una aposta del 
govern municipal des del 2012, 
però ha estat en aquest curs on 
se’ns ha fet més que evident que 
és un servei extraordinari que deixa 
empremta als figotets i, també a 
les famílies. La reivindicació per 
part de les famílies per mantenir 
el servei així ho demostra; des de 
la Corporació que presideixo us 
puc dir que, després d’aquest fet, 

i mirat ja amb la perspectiva que 
ens ofereixen els quatre cursos de 
la Llar, podem concloure que ha 
estat un encert i que treballarem 
per fer possible any rere any el 
servei.

He parlat dels figotets, també de 
llurs famílies, però no podem ob-
viar els professionals que han fet 
possible aquest encert deixant-nos 
clar que educar els emociona.

I és que emociona veure com tota 
la comunitat educativa de la Llar 
d’Infants els Figotets ha fet possible 
materialitzar una aposta col·lectiva 
per l’excel·lència; i és que el que 
ara és experiència i estímul per  als 
més menuts acabarà deixant em-
premta sobre tota la Vila.

El vostre alcalde

Antonio Suárez
 Franquet 

Alcalde de 
Riba-roja d’Ebre
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CONCERT DELS GHOST RIDERS

El passat 25 de novembre, aprofitant la celebra-

ció de Santa Cecília, dos components del grup 

de rock local Ghost Riders ens van oferir un petit 

concert en acústic per a tots els nens i nenes. Un 

d’ells era el pare de l’Ònia, que va tocar el baix i 

els seu company l’Òscar que cantava i tocava la 

guitarra. Va ser una experiència molt enriquidora 

ja que després del repertori els nens i nenes van 

tenir l’oportunitat de tocar i experimentar amb els 

instruments. Els més petits s’ho van passat molt 

bé ballant al ritme de la música!

Artistes convidats

Aquest mes de juny els més grans de la Llar 

d’infants han anat a veure l’escola on aniran l’any 

que ve; “El cole dels grans!” com diuen ells, el 

CEIP Sant Agustí. 

La Xantal, l’Anna, en Rem, la Nayara, l’Adam, en 

Pau i el Jan faran P3 el curs vinent, 2017-2018, i 

han anat a conèixer quina serà la seva aula, quin 

serà el seu pati, qui serà la seva mestra i quins 

seran els seus companys de cicle. 

Tots i totes estan molt emocionats d’anar a la 

nova escola, els hi ha agradat molt la classe i 

sobretot el pati!

De ben segur que els anirà molt i molt bé el curs 

vinent, i tot i que els trobarem a faltar, no hi ha 

res que ens ompli més que veure’ls fer-se grans i  

encarar amb il·lusió aquesta nova etapa! 

Ens fem grans
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El passat divendres 10 de març es va dur a 

terme un taller de Primers Auxilis i RCP a càrrec 

de l’equip de pediatria i infermeria de l’Hospital 

Comarcal de Móra d’Ebre.

L’activitat va ser proposada i organitzada per 

l’AMPA i va tenir una molt bona rebuda tant per 

les famílies dels infants de la Llar com per l’equip 

educatiu i altres famílies amb infants petits del 

poble que es van animar a participar-hi. 

En la primera part de la xerrada la Sra. Pilar Va-

llano, infermera d’urgències i emergències i ins-

tructora de suport vital bàsic i DEA, va explicar 

quins són els accidents infantils més freqüents i 

com podem intentar evitar-los mitjançant la pro-

tecció del medi i la promoció educativa. També 

vam aprendre quines són les principals actua-

cions que hem de fer davant d’una lesió lleu, com 

ferides, traumatismes, cremades, etc. 

Tot seguit el Dr. Raúl Olivàn, pediatre i instructor 

de suport vital bàsic i DEA, va fer una exposició 

de la importància de la prevenció dels accidents 

infantils i de com cal actuar davant de cada situa-

ció; en cas d’ofegaments, dificultat per respirar o 

en cas que calgui practicar maniobres de suport 

vital bàsic. 

L’última part de l’activitat va consistir en un taller 

en el que les famílies van poder practicar les ma-

niobres de suport vital bàsic en adults i lactants, 

amb uns ninots que van portar els mateixos po-

nents, i amb un DEA. 

Va ser una activitat de gran utilitat, tant per famí-

lies que no havien fet mai una formació de pri-

mers auxilis, com per les que els va servir com a 

recordatori i per a resoldre dubtes. 

Xerrada-Taller de primers auxilis 
pediàtrics i RCP
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A partir de l’any fins als tres aproximadament, els infants 
s’expressen a través de gargots desordenats i incontro-
lats i poc a poc van agafant consciència de la relació 
que hi ha entre la seva mà i el que dibuixen. Si men-
tre realitzen aquests gargots els hi posem una música 
apropiada els ajudem a crear moviments més flexibles. 
El ritme aporta ordre, equilibri, flexibilitat, relaxació... 
que contribueix  a la preparació del grafisme i el dibuix.

Per això als “Figotets” treballem les estacions de l’any 
de manera artística mitjançant la música i la pintura. 
A cada estació de l’any hem pintat un mural ben gran 
escoltant les audicions de Vivaldi (l’audició de la tar-
dor, de l’hivern, de la primavera i de l’estiu). 

Introduïm cada estació a partir d’activitats prèvies 
amb els seus elements característics com la panera 
de la tardor, les imatges de l’hivern, la sortida de pri-
mavera... perquè així els infants es vagin familiaritzant 
amb les textures, els colors i les formes característics 
de cada estació.

A partir d’aquí ja podem donar pas a l’activitat propo-
sant als infants pintar sobre un gran mural on tenen lli-
bertat total per expressar-se, on es poden moure i ba-
llar mentre pinten i on ells mateixos gestionen el seu 
temps per pintar, alguns es cansen abans i d’altres no 
acabarien mai.
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A la Llar d’infants Els Figotets sempre hem volgut 
donar molta importància a la relació família-escola, 
doncs creiem que cal crear una cohesió entre els dos 
entorns més propers de l’infant per facilitar-li l’estada 
a la Llar.

Cada matí arriben a la Llar els petits acompanyats de 
mares, pares, avis, àvies o altres familiars als que re-
ben les educadores fomentant una entrada tranquil·la 
i respectant el ritme familiar. Aquest, és un moment 
molt ric, on es crea el binomi comunicació-seguretat. 
Que l’infant vegi confiança, proximitat i intercanvi 
real entre els seus familiars i les educadores li dóna 
tranquil·litat i l’ajuda en l’adaptació.

El fet de dedicar la primera mitja hora del matí a la re-
buda dels infants ens permet, sense presses, entendre 
com estan aquell dia, si han dormit bé o no, si a casa hi 
ha canvis, o simplement si venint s’han creuat amb un 
tractor, han trobat una flor o s’han mullat perquè plovia. 

Aquesta comunicació fluida a les entrades, i també a 
les sortides dels infants, també crea una situació molt 
rica que és el contagi d’estil de relació, doncs els pa-
res i mares interactuen amb els altres infants d’una ma-
nera molt plàcida i s’obren un munt de possibilitats de 
comunicació i convivència.
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Per fer això cal que les famílies siguin part 

essencial del projecte educatiu, que compar-

tim l’educació dels infants, que hi hagi trans-

parència, obertura i flexibilitat i que no hi hagi 

judici cap als diferents models de criança.

Aquest curs, però, ens hem proposat anar una mica 
més enllà, també tenint en compte les famílies que no 
poden acompanyar als seus fills cada dia, i hem vol-
gut introduir un dia en família trimestral per compartir 
alguna activitat.

Els objectius que ens plantejàvem en aquest nou pro-
jecte són:

- Apropar les famílies a la Llar d’infants.

- Facilitar espais per compartir estones, idees, con-
verses, projectes...

- Promoure la cohesió del grup i crear xarxa. Convertir 
la Llar en un punt de trobada, d’acompanyament, 
d’intercanvi.

- Fer partícips a les famílies dels projectes que tre-
ballem a la Llar.

- Enfortir els vincles entre família i escola.

- Compartir l’espai adults i infants.

El primer trimestre vàrem proposar a les famílies de 
construir una cuineta per al pati, on hi poguéssim 
reproduir el joc simbòlic, jugant amb terra, aigua i 
d’altres elements.

Va ser tot un èxit; van demostrar cohesió, implicació, 
autoexigència, i una autèntica compenetració a l’hora 
de treballar conjuntament. La cuineta s’ha convertit 
en un racó molt important en el nostre jardí.

Tot això, acompanyat d’una paella personalitzada feta 
també pels pares i d’una sobretaula d’allò més amena 
i divertida.
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Pel segon trimestre, aprofitant el projecte Llum!, 
vàrem pensar en la possibilitat d’elaborar una taula 
de llum per a la Llar d’infants, per poder-ne gaudir 
totes les estones que volguéssim.

I, una vegada més, les famílies ens han demostrat 
que cap repte els és impossible... així que ja tenim la 
taula de llum amb la que somiàvem, i aquesta vega-
da vam menjar una deliciosa fideuada feta pel cuiner 
oficial.

El tercer trimestre, aprofitant el bon temps, hem anat 
a passar un dia tots junts a Temps de Terra una reser-
va natural situada a Amposta, compartint un dia d’allò 
més divertit, on els infants han gaudit descobrint els 
animals, elaborant dolços típics de la zona, pujant a 
caball i gaudint de la natura. Ho hem acompanyat 
d’un magnífic dinar tots junts!

L’experiència d’aquests dies en família ha estat real-
ment gratificant, doncs la Llar s’ha convertit en un 
espai de cooperació i convivència, d’intercanvi, de 
gaudir. La Llar s’ha obert una mica més, convertint-
se en un espai d’acollida i un espai en què tothom hi 
té el seu lloc al grup, en relació amb els altres i amb 
l’escola en general. Hi ha més empatia i això ens faci-
lita aprendre i conviure junts.

De ben segur que el curs que ve repetirem 
l’experiència...
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PROJECTE LLUM!

Cada any, a l’equip educatiu de la Llar d’Infants Els 

Figotets, se’ns plantegen noves idees, noves propos-

tes i nous projectes que pensem que poden resultar 

atractius per als infants, que poden crear l’ambient 

adequat per a generar descobriments i aprenentat-

ges autònoms, i que poden oferir als infants moments 

rics de relació amb el món que els envolta.

Aquest ha estat el cas del Projecte Llum!, un pro-

jecte que ens ha fet reflexionar sobre el treball que 

es fa amb la llum i el color a les escoles i a casa. 

Un projecte amb el que hem fet un previ procés de 

reflexió i diàleg, experimentant les possibilitats de la 

llum i, a partir d’aquí, dissenyant i pensant propostes 

per als infants tenint en compte els seus interessos i 

necessitats.

Està clar que, amb la llum, es juga amb un element a 

favor: l’atractiu. La llum és atractiva es presenti com 

es presenti, però tenir cura de com es presenta, de 

quins materials l’acompanyen i de quines accions es 

realitzen ofereix molta més qualitat a l’activitat.

Després de formar-nos i informar-nos, ja teníem eines 

per començar a elaborar la proposta, en la que hem 

estat treballant durant tot el curs i que ens ha donat 

tants resultats. L’objectiu del projecte era ser capaces 

de crear ambients, amb diversos elements i materials, 

en els quals els infants poguessin jugar i experimen-

tar, provar i descobrir a través dels sentits.

Els ambients de llum ofereixen aquesta opor-

tunitat de joc a través de la llum, les ombres i 

el color, convertint una activitat científica en 

un centre d’experimentació i expressió artís-

tica. És molt probable que els processos in-

vestigadors dels infants siguin una síntesi de 

milers d’anys d’història de la humanitat, per 

això és important creure que totes les seves 

investigacions donen un fruit i hem de deixar-

los fer, sense plantejar activitats tancades.
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Al llarg del projecte hem treballat amb una gran diver-

sitat d’elements que fan llum: des de la llum natural 

del sol a la il·luminació amb objectes artificials:

LA TAULA DE LLUM

L’activitat sobre la superfície il·luminada proporciona 

un ambient d’intensitat de color i lluentor, fet que aju-

da als infants a focalitzar l’atenció en allò que estan 

fent. Amb la taula de llum hem pogut gaudir de moltes 

propostes de tipus manipulatiu i sensorial, i de desco-

berta i aprenentatge.

Ens ha agradat tant que l’hem fet un element impres-

cindible per a la Llar d’infants, i els pares n’han elabo-

rat una en el marc del dia en família del segon trimes-

tre. També van poder gaudir presenciant una sessió 

de taula de llum dels seus fills, descobrint la versatili-

tat d’aquest element.

EL RETROPROJECTOR I EL PROJECTOR DE 

DIAPOSITIVES

El retroprojector ens ha permès crear un món ple de 

fenòmens màgics que provoquen sorpresa i investigació.

Fent aparèixer i desaparèixer objectes de la pantalla, 

fent composicions de diversos elements i interactuant 

amb les imatges d’aquests projectades. Inclús, un dia, 

vam tenir la sort que un escarabat se sentís atret per la 

llum de la caixa del retroprojector i decidís passejar-hi, 

sense saber que ens va oferir molta estona de diversió 

i descobriments, mentre era projectat a la pantalla.

I el projector també ens ha donat moltes estones de joc, 

com a focus per a projectar ombres o com a projec-

tor d’escenaris de joc i creació. Hem pogut interactuar 

amb avions, amb fons marins, amb ramats de vaques o 

camps plens de flors i paisatges de tardor. També hem 

pogut jugar amb les ombres, endevinar-les i fer-les grans 

o petites, o fent ombres xineses per explicar contes.
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PROJECTE LLUM!

ALTRES ELEMENTS LUMÍNICS

També hem jugat amb llanternes, un material prota-

gonista o acompanyant d’altres, que ens ha permès 

il·luminar petites superfícies, descobrir la lluminositat 

de certs elements, projectar ombres, canviar el color 

de l’ambient... han estat tot un descobriment!

Les pilotes de llum, els cubs, les llums de sobretaula, 

entre d’altres també ens han fet gaudir de moltes es-

tones de descoberta.

LA LLUM DEL SOL

De tots els elements lluminosos, sens dubte, el més 

interessant és el Sol. A la Llar tenim la sort de poder 

gaudir de grans finestrals que ens permeten aprofitar 

la llum del sol, deixar-la entrar a l’aula i jugar amb tot 

tipus de situacions que ens ofereix.

Des de jugar amb les ombres que produeix, amb els 

reflexos de colors de les ampolles sensorials que han 

fet els infants, o amb els reflexos a terra de les finestres 

de colors que hem creat amb el paper de cel·lofana, 

fins a pintar en un paper d’embalar on li toqui meitat 

sol i meitat ombra...

Amb tots aquests elements hi entren també en joc el 

color i les ombres, fenòmens directament relacionats 

amb la llum que ens han permès fer hipòtesis, interac-

tuar i gaudir de nous descobriments i aprenentatges.

Aquest projecte ens ha aportat moltes experiències 

que ens han donat l’oportunitat de convertir-nos en 

“Llar formadora” de la formació que fem cada curs 

amb les diverses Llars d’infants de la Ribera d’Ebre, 

organitzada pel Centre de Recursos Educatius de la 

Ribera. 

Això ens va permetre compartir amb altres compan-

yes de professió tot allò que hem après, les experièn-

cies que ens ha aportat el projecte, i ajudar-les a po-

sar en marxa projectes similars en els seus centres tot 

omplint les aules de llum.



Aquest curs a la Llar d’Infants Els Figotets, hem tornat 

a reemprendre el projecte de les botigues i els oficis, 

un projecte educatiu, on els alumnes poden observar 

el món que els envolta, conèixer coses noves del seu 

entorn social… d’alguna manera, intentem apropar-los 

al dia a dia de la vida quotidiana.

El projecte ha tingut una durada de tres setmanes i 

l’hem organitzat de la manera següent: la primera i la 

segona setmana les hem destinat a fer les sortides a 

les diferents botigues que hi ha al poble. Hem visi-

tat dues carnisseries, la peixateria, l’agrari, el mercat 

i el forn de pa. Cadascuna d’elles ens van ensenyar 

quins productes venien i fins i tot com els feien. Per 

exemple, quan vam anar a la carnisseria vam apren-

dre a fer hamburgueses; al forn de pa, ens van deixar 

elaborar els nostres propis panets; a la peixateria ens 

van deixar uns quants peixos per tocar-los, observar-

los, olorar-los... El fet d’aprendre amb els cinc sentits 

enriqueix molt els aprenentatges dels infants i fa que 

aquest aprenentatge sigui significatiu.

I l’última setmana, hem realitzat una activitat de síntesi 

on classificaven les fotografies (que hem anat fent al 

llarg de les petites excursions a les botigues), en un 

mural dividit amb els oficis. També, aquesta darrera 

setmana, hem tingut diverses visites a la llar; per una 

banda, van venir dos pares a explicar-nos el seu ofici, 

el pare de l’Anna a ensenyar-nos quina feina fan els 

Mossos d’Esquadra i el pare de la Nicole a ensenyar-

nos l’ofici de perruquer. I, d’altra banda; va venir en 

PROJECTE DE LES BOTIGUES I ELS OFICIS
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Lluís, un dels apicultors de Riba-roja que ens va en-

senyar com es feia la mel.

Tanmateix, al llarg de tot el projecte, hem elaborat una 

botigueta amb materials reciclats que han anat por-

tant les famílies, per tal que “els figotets” puguin realit-

zar el  joc simbòlic. 

Finalment, volem agrair-vos a tots els que heu 

col·laborat en aquest projecte. Els infants han après 

moltes coses de tots vosaltres i s’ho han passat d’allò 

més bé. Moltes gràcies!
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LA REFLEXIÓ

AGRAÏMENTS

“Val la pena escoltar-los, no 
només per una raó de futur. 
És vital perquè són persones ara”

Gerison Lansdown

Des de ben petits els infants es 
comuniquen amb l’adult, i l’adult 
és qui posa veu a les accions, do-
nant sentit a les emocions, expli-
cant el què passa, el què fem… és 
l’exemple en la comunicació ver-
bal, en l’ús de les paraules, del to.

La importància del “com ho fem” 
és bàsica per establir una relació 
de qualitat i respecte amb els in-
fants. L’escolta empàtica, atendre 
les seves demandes, escoltar-los 
quan ens volen fer saber alguna 
cosa i no només quan nosaltres 
ens hi dirigim, donar importància 
a les seves opinions i explica-
cions i donar respostes respec-
tuoses i adequades són algunes 
de les bases per a la comunica-
ció amb l’infant.

Aquest curs hem compartit mo-
ments inoblidables tots junts:

Gràcies un cop més per la vostra 
implicació, per participar en tot 
allò proposat, per demostrar que 
no hi ha límits quan es tracta de 
ser creatius, de treballar conjun-
tament per les il·lusions dels vos-
tres petits.

Gràcies per fer realitat que el pro-
jecte dels Figotets creixi cada dia!

LLAR D’INFANTS
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No cal col·locar-nos com a ex-
perts, ells tenen la seva pròpia 
visió de les coses, que aniran 
perfilant amb el temps si els 
deixem ser autònoms a l’hora 
de pensar, d’expressar opinions 
pròpies, de tenir respostes i 
iniciatives personals. Tenir la 
convicció que des de petits els 
infants poden i han de ser par-
ticipants actius amb punts de 
vista, opinions i pensament crític 
és el principi per a l’autonomia 
intel·lectual i moral.

Tractar-los seriosament, comuni-
car-nos-hi com a iguals i prendre 
junts les decisions reforçarà la 
seva autoestima, la seva segure-
tat i els donarà confiança en les 
pròpies idees i iniciatives. I no és 
això el què volem per als adults 
que seran demà? “Val la pena 
escoltar-los, i no només per una 
raó de futur. És vital perquè són 
persones ara.”

Llar d’Infants Municipal 
Els Figotets

C. Reus, 3

43790 Riba-roja d’Ebre

977 095 155

llimfigotets@grupsagessa.cat
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