Llar d’Infants
El Cavallet de Mar
Setembre de 2020

La nostra escola...
Creació i posada
en funcionament

Qui som?
Som un centre infantil
de primer cicle que
acull a infants de

0 - 3 anys.

La nostra Llar es va obrir al
setembre de 1988, oferint 57
places, repartides en tres
grups d’infants d’1 a 4 anys .
Amb el pas del temps, es va
anar ampliant i reformant la
infraestructura i l’organització
interna de la Llar, segons la
demanda del servei, fins
arribar a 6 aules.
Actualment, tenim una
capacitat màxima de 82
places, variable segons
l’oferta formativa de cada
curs.
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Què fem?
A la Llar d’infants realitzem tres funcions:

 La funció educativa:
Contribuïm al desenvolupament integral dels infants, oferint-los
diverses oportunitats per desenvolupar el mes aviat possible les
seves capacitats i col·laborar en la seva educació.

 La funció sanitària:
Atenem les necessitats dels nostres infants, seguint les normatives
establertes per la Generalitat de Catalunya.

 La funció social:
Oferim a les famílies un espai de conciliació entre la vida laboral i
familiar.
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Què Oferim?

 Suport i assessorament a les famílies per una educació conjunta.
 Relació diària entre les famílies i el personal educatiu.
 Flexibilitat de jornada (matí, tarda o jornada sencera).
 Espais i materials adequats a les necessitats i etapa evolutiva dels
nostres infants.

 Espais d’aprenentatge que faciliten el desenvolupament harmònic
dels infants, tot fomentant progressivament la seva autonomia.

 Propostes que permetin als infants experimentar, descobrir,
imaginar, crear, establir relacions amb els altres…
Davant la publicació del document d’orientacions del currículum

d’educació infantil de primer cicle del Departament d’Ensenyament
és clau el replantejament dels eixos de tot projecte educatiu.
Per aquest motiu, el nostre equip docent està treballant per aquesta
nova mirada.
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Com ens organitzem?
La nostra Llar està formada
per un equip de
professionals especialitzats

en educació infantil
que treballem per una
educació coeducadora
i promotora de valors.

Els nostres infants es distribueixen en 5 grups,
segons la seva edat, el seu nivell evolutiu,

la demanda de cada curs i les ràtios establertes
per la Generalitat de Catalunya.
* En el present curs 2020 - 2021, degut a la situació actual només tenim
actives 4 aules: Estrelles i Lluna (G1), Ocells i Flors (G2)
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Altres serveis

ACOLLIDA

MENJADOR

CASAL

Es un servei gratuït que oferim a
les famílies, per
tal d’ajudar a la
conciliació de la
vida
personal,
familiar i laboral.

Es un servei que
oferim
des
del
primer curs. Actualment rebem els
menús a través
d’un
servei
de
càtering i nosaltres,
l’equip
educatiu,
atenem de forma
directa als nostres
infants.

Es un servei que
oferim durant els
mesos d’estiu.
Està adreçats a
tots els infants inscrits en el curs
escolar previ.
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Els nostres espais...

Per nosaltres, l’espai és el tercer educador. Per això,
l’organitzem i el preparem de forma que respongui
a la diversitat d’interessos i necessitats dels infants
de cada curs.

Distribuïm els ambients
en diferents espais
d’aprenentatge,
espais que
afavoreixen
l’autonomia dels
infants, el propi interès
pel descobriment i
que contribueixen
significativament al
creixement integral
de l’infant. 6

ESTRELLES

(Actualment aula de G1)

A les aules de G1, preparem aules càlides i les
distribuïm per espais atractius, còmodes, flexibles,
canviants i funcionals, adequats a les necessitats
físiques, psíquiques i emocionals dels infants.
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LLUNA
(Aula de G1)

Oferim espais i moments pel
descans, l’alimentació i la
higiene; per amagar-se, pel joc
motriu, el llenguatge verbal i
musical, el joc heurístic, el joc no
estructurat i altres. Que
fomenten el moviment lliure dels
infants i el desenvolupament de
la seva autonomia.
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OCELLS
(Aula de G2)
Les aules de G2, les distribuïm
en espais d’aprenentatge
diferents i canviants, que
conviden a actuar i que
afavoreixen la formació de
nous coneixements i nous
reptes.
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FLORS
(Aula de G2)

Oferim espais i moments pel
descans i la calma, la motricitat, el
joc simbòlic, el llenguatge musical,
el joc creatiu, l’alimentació i la
higiene.
Amb els materials i mobiliari
adequats per al desenvolupament
integral i per l’assoliment progressiu
de l’autonomia dels infants.
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Espais Comuns

ESPAI
TOCA - TOCA
Són espais que en
el moment de les
sortides,
es converteixen en
espais
per compartir
entre els infants
i les famílies,
donant lloc a
moments en el que
els infants
demostren les seves
competències als
familiars.
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ESPAI DE
PSICOMOTRICITAT

ESPAI D’ART

ESPAI
D’EXPERIMENTACIÓ

ESPAI
DE BIBLIOTECA
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ESPAI
DE LLUM
A l’espai de llum, busquem contribuir al descobriment dels
canvis que es produeixen en els materials en contacte
amb la llum.
Treballem amb les ombres produïdes pel propi cos i pels
diferents objectes reflectits amb diverses fons de llum.
Oferim als infants una varietat d’experiències sensorials,
de moviment i de pensament, que permeten potenciar la
seva curiositat i interès en l’experimentació amb la llum i
les ombres.
La disposició dels materials i la seva renovació durant el
curs, permet afavorir l’autonomia i la imaginació dels infants, despertant la creativitat.
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Espais Exteriors
EL PATI
Són espais en els que
hi trobem
mòduls de joc per al
moviment,
per amagar-se,
elements
que promouen
els desplaçaments,
com ara: motos,
passejadors,
carretons, pilotes.

PATI

Elements per
gronxar-se
i enlairar-se,
un sorral,
bancs per seure,
materials i elements
per
al joc simbòlic.
Uns espais per gaudir
amb autonomia i
llibertat de moviment.
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Agraïments especials
als nostres
col·laboradors

Llar d’Infants el Cavallet de Mar
C/ Pescadors, 56 - 58
Telèfon: 972 254980
E-mail: b7005947@xtec.cat / elcavalletdemar@roses.cat

