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1. INTRODUCCIÓ 
 

En  els primers anys de vida, els nens i les nenes tenen unes característiques especials 

que són donades per la constitució del seu organisme i la seva personalitat incipient, i 

això demana unes actituds concretes per part de l’adult. La finalitat de l’educació 

infantil és contribuir a aquest desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, 

social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on es 

sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. L’acció educativa 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 no-

discriminació. 

En l’estructura del sistema educatiu es defineix l’educació infantil com una etapa 

educativa única, organitzada en dos cicles, amb identitat pròpia, que ha de contribuir 

al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en 

col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i un entorn de 

confiança. 

Així doncs, l’acció educativa s’ha d’emmarcar dins les lleis que li són aplicables: 

- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, la qual subratlla l’educació infantil com una 

etapa amb identitat pròpia que atén a nens i nenes de 0 a 6 anys. 

- Llei 12/2009, de 10 de juliol, fomenta l’autonomia dels centres al igual que la seva 

millora permanent. 

- Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle de l’educació 

infantil i els requisits dels centres. 

- Decret 101/2010, de 3 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

del 1r cicle d’Educació Infantil. 

- Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, el qual fa referència al segon cicle de 

l’educació infantil. No obstant, disposa d’orientacions formals aplicables al primer 

cicle. 
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Tenint en compte els diferents ritmes de desenvolupament dels infants, adequant 

l’ensenyament a les diverses característiques personals i socials que condicionen els 

aprenentatges, seleccionant i organitzant de manera adequada els continguts que els 

nens i nenes aprenguin, potenciant que l’activitat de classe discorri en les millors 

condicions possibles perquè cada infant i el grup en conjunt s’esforci per actuar amb 

autonomia, així com establint els mitjans necessaris perquè cada infant se senti atès, 

orientat i valorat, sense veure’s condicionat per estereotips culturals i de gènere, quan 

ho necessiti i sense cap tipus de discriminació. 

Aquests principis generals són els que intentem recollir en aquest document que ha de 

ser conegut i acceptat per tots els membres de la Llar d’infants. 
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2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

 

La Llar d’infants està situada al terme municipal de Fornells de la Selva el qual 

pertany a la comarca del Gironès i està a la vall mitjana de l’Onyar, estès a banda i 

banda del riu, al pla de Girona. 

El seu límit septentrional es troba annexat a Girona mitjançant l’antic municipi de 

Palau-Sacosta. A llevant, afronta amb el Quart d’Onyar i Llambilles i a migdia, 

seguint en part la riera de Boventó, amb el de Campllong; al sud-oest, amb la roureda 

d’en Gener, afronta amb Riudellots de la Selva; a ponent, el límit del terme passa més 

enllà de la carretera N-II, que recorre la seva part oest, tot vorejant Aiguaviva i 

Vilablareix. 

El territori és pla, drenat pel riu Onyar, que conforma un meandre situat gairebé 

totalment dintre del municipi. També hi passa el ferrocarril de Barcelona a Portbou, 

que té una estació en el nucli urbà. Dintre del terme municipal hi ha els veïnats de la 

Barceloneta, de la Selva, del Mas Cases i del Mas Serra, i la urbanització Fornells 

Parc, així com nombroses masies. 

L’índex de creixement demogràfic presenta a la vila una línia ascendent continuada, 

excepte una lleugera inflexió de primers del segle XX, aviat superada. 

Aquest creixement demogràfic és atribuïble a la proximitat dels centres industrials de 

Girona i Cassà de la Selva, amb als quals el municipi de Fornells de la Selva té bona 

comunicació. 

Les diades destacades són la Festa de Sant Vidal 28 d’abril, Festa Major en honor a 

Sant Cugat el 25 de juliol i la Fira de Locomoció i Artesania que es celebra el tercer 

cap de setmana d’abril. 

Alguns llocs d’interès a destacar són: l’Església Parroquial de Sant Cugat; la Torre del 

Governador, actualment és la “casa de la vila”; la Sitja, edifici reconvertit en un centre 

cívic i cultural; l’Estació, amb un museu al seu interior; Circuit del tren petit, situat al 

costat de l’estació, l’Associació d’Amics del Ferrocarril de les Comarques Gironines 

s’encarrega de posar-hi en funcionament trens a petita escala, que poden portar 

passatgers; la Locomotora i vagó, antic tren que feia el trajecte entre Girona i Sant 

Feliu; la Locomotora, construïda al voltant dels anys 60; la Rectoria, edifici d’interès 

arquitectònic que a l’actualitat acull les sessions de catequesi, Càritas i esplai d’estiu; i 

el Castell de Fornells citat ja el 1047. 
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La Llar d’infants “Coloraines” pertany a l’Ajuntament de Fornells de la Selva, per 

tant, és municipal amb autorització definitiva, codi b7008250; amb el suport de la 

Diputació de Girona i subvencionada pel Departament d’Educació.  

La primera Llar d’infants que es té constància a Fornells és de l’any 1990 al carrer 

Vicens Vives. 

Després amb l’increment de nens/es la Llar es va fer petita. 

L’any 2001 es va iniciar la construcció de la Llar d’infants actual, que es va inaugurar 

oficialment el dia 28 de desembre del 2002. Situada al carrer Mercè Roura i Duran, 

núm.9, al costat de l’Escola Pública Forn d’Anells. 

El traspàs dels alumnes cap a la nova Llar d’infants Municipal “Coloraines” es va fer 

el dia 7 de gener del 2003 amb un total de 29 alumnes (12 de nova incorporació), 

ocupant dues de les sis aules disponibles, una d’1-2 anys i l’altre de 2-3 anys. 

 

▪ La Llar d’infants es troba entre l’escola pública Forn d’Anells i la via del tren. 

▪ És una Llar d’infants Municipal que acull alumnes del primer cicle  

d’Educació Infantil, concretament alumnes d’1 a 3 anys. 

▪ Té una superfície de 500 metres quadrats repartits en : sis aules (capacitat per 

a 82 alumnes), una sala polivalent i gran pati propi dividit en dos ambients, el 

d’estiu i el d’hivern. 

▪ La llengua més usual amb les famílies i la utilitzada a l’escola com a llengua 

vehicular i d’aprenentatge, és el català. Les activitats internes i externes de la 

comunitat educativa, tant les orals com les escrites i les comunicacions amb 

les famílies, són normalment en català.  

▪ L’alumnat que assisteix al centre és majoritàriament del poble de Fornells i si 

el nombre de places ho permet poden assistir alumnes de Girona o pobles del 

voltant. 

▪ És una Llar d’infants de dos línies. P-1 amb 2 aules ocupades per nens/es d’1 a 

2 anys; i P-2, amb 2 aules amb infants de 2-3 anys.  

▪ L’horari de la Llar d’infants és el següent: 

L’horari normal de funcionament del centre, a partir del 5 de setembre de 2016 

fins el 18 de setembre de 2020 és: 

Matí de 8:00 hores a 12 hores 

Tarda de 15 hores a 18:00 hores. 
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El 21 de setembre de 2020 observant les necessitats de les famílies i per poder 

seguir millor el protocol per la Covid-19 es canvia l’horari: 

Matí de 8:00 hores a 12 hores 

Tarda de 15 hores a 17:30 hores. 

A part d’aquests horaris s’han establert uns marges d’entrada i de sortida que cal 

respectar. 

 Matí: entrada de 8:00 a 9:30 

           sortida de 11:45 a 12 límit 

          o bé a les 13:00 h., després de dinar. 

 Tarda: entrada de 14:45 a 15:30 límit 

  sortida de 16:15 a 17:30 límit 

Aquests horaris d’entrada i de sortida s’estableixen en funció de les activitats 

quotidianes lligades a la satisfacció de les necessitats bàsiques dels infants, el 

nombre d’alumnes, d’espais i de recursos, i atenent la planificació curricular. 

Considerem educatiu tot el temps que l’infant roman en el centre. 

▪ Pels alumnes de nova incorporació al centre la Llar d’infants marca un període 

d’adaptació d’una durada màxima de 3 setmanes i és més flexible en funció 

del nivell d’adaptació del nen o la nena a la Llar d’infants. Els nens comencen 

a assistir a la Llar d’infants una hora diària, aquesta es va allargant 

gradualment segons vagi veient l’educadora. El calendari final d’adaptació 

l’estableix la Directora juntament amb l’educadora i el pare, mare o persona 

que acompanya al nen o nena a realitzar el procés d’adaptació.  

En el cas de P1 podran triar en realitzar l’adaptació dels seus fills les hores 

següents: de 9 a 10, de 10 a 11 o bé de 11 a 12h. del matí o, de 15:00 a 16:00 o 

bé de 16:00 a 17:00h. de la tarda. 

En el cas de P2 podran triar les hores següents: de 15:00 a 16:00 h. o de  16:00 

a 17:00 h. de la tarda. Ja que el matí de 9 a 12 h. comencen els infants que han 

cursat P1 el curs anterior.    

A cada hora d’adaptació hi haurà com a màxim 2 nens/es acompanyats per un 

únic familiar, tal com estableix el Pla d’Actuació creat arrel de la Pandèmia de 

la Covid-19, i així també facilitar a l’educadora una petita entrevista inicial 

amb cada família. 
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▪ Tenim l’ajut i l'assessorament d’un professional de l’EAP (Equip 

d’Assessorament Psicopedagògic) i de diferents professionals del CDIAP 

(Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) de la Fundació Ramon 

Noguera per poder atendre i/o detectar a alumnes amb necessitats educatives 

especials. 

▪ Potencia la relació continuada amb els pares, tot establint els mecanismes de 

participació i col·laboració necessaris que permetin compartir amb les famílies 

els criteris d’intervenció i responsabilitat educativa.  

▪ La Llar d’infants cerca la participació de tota la comunitat educativa: pares, 

mares o persones tutores i mestres, per tal de garantir la coherència educativa 

entre la família  i el centre, d’acord amb allò que permet la legislació actual. 

Com així queda reflectit a la Carta de Compromís Educatiu que les famílies 

signen, juntament, amb la direcció del Centre al formalitzar la matrícula a la 

Llar d'infants. (Annex 1) 

▪ La Llar d’infants participa activament en la vida social i cultural del poble. 

Participem en la revista municipal “Forn d’Anells” on hi publiquem 

trimestralment activitats que realitzem. 

▪ El centre disposa de servei de menjador opcional. Proporcionat pel Càtering 

Vilanova amb diferents menús adaptats a les necessitats dels nostres infants. 
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3. TRETS D’IDENTITAT 

 

La Llar d’infants Municipal “Coloraines” es caracteritza per ser una escola municipal, 

catalana, democràtica i oberta a tothom. 

El principal objectiu d’aquest centre és el desenvolupament actiu de totes les 

possibilitats del nen i de la nena en relació a aspectes motors, intel·lectuals i 

emocionals, per tal de fomentar l’autonomia dels infants i afavorir així la seva 

socialització i millor adaptació a l’entorn que l’envolta. 

Podem dir que la nostra escola té com a principal protagonista el nen i la nena i les 

actuacions que si porten a terme giren al seu voltant per complementar la funció 

educativa de les famílies i per assegurar el benestar dels infants. Per tant s’organitza 

d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. Posant una atenció 

especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives 

específiques i a la intervenció en les dificultats de desenvolupament, que tan bon punt 

es detectin, s’estableix una cooperació estreta entre la Llar d’infants i les famílies. 

L’escola té com a llengua base d’aprenentatge i comunicació el català, llengua pròpia 

de Catalunya, i procura oferir en els infants l’ambient més ric i estimulant possible. 

Les activitats internes i externes de la comunitat educativa, tant les orals com les 

escrites i les comunicacions amb les famílies són normalment en català. 

L’escola celebra les festes i tradicions catalanes per donar a conèixer en els infants la 

cultura i el folklore de la zona. 

Disposa d’espais amplis, materials i recursos per crear múltiples i variades situacions 

de joc, d’observació, d’experimentació, de manipulació,... per tal de facilitar el 

desenvolupament global dels nens i nenes des del punt de vista motriu, cognitiu i 

afectiu, tot afavorint la seva autonomia, creativitat, imaginació i participació al centre. 

L’escola és democràtica tant pel que fa a la gestió i organització interior del centre, 

com a qualsevol altra decisió que l’afecti. 

És una escola aconfessional. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seva 

ideologia religiosa.  

La mestra estimula en l’alumnat els valors d’una societat democràtica: solidaritat, 

respecte a l’altre, actitud de diàleg,..., afavorint que tots els infants se sentin segurs i 

acollits i amb expectatives d’aprenentatge. 
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L’escola és coeducativa i per tant, no discrimina entre nens i nenes afavorint que entre 

ells i elles hi hagi les mateixes activitats i jocs, és a dir, igualtat en els processos 

d’ensenyament-aprenentatge en general. Per aconseguir-ho la comunitat educativa 

desenvolupa objectius de coeducació a partir de les necessitats de l’entorn i selecciona 

continguts i materials no discriminatius per tal d’eliminar estereotips. 

L’escola és oberta als pares, mares o persones tutores amb l’objectiu d’afavorir la 

relació famílies-equip docent i crear un clima de confiança mútua; cooperant així, 

estretament, en l’educació dels infants, per tal de garantir la coherència educativa 

entre la família i el centre.  

Per facilitar informació a les famílies sobre el seguiment i l’evolució educativa de 

l’alumnat, a començament de curs es realitza una reunió informativa a P1 i una altra a 

P2, on se’ls proporciona el calendari de sortides, activitats i entrevistes que es 

portaran a terme al llarg del curs escolar. Abans d’iniciar el curs, el mes de juliol, es 

porta a terme, també, una reunió col·lectiva amb totes les famílies que s’incorporen 

per primera vegada a la Llar d’infants el proper setembre, a P1 o bé a P2, comentant 

el funcionament de la Llar tot fent-els-hi entrega de la normativa d’aquell curs. El mes 

de setembre es realitza una entrevista individual amb els pares que porten per primera 

vegada el seu fill/a a la Llar, per tal de possibilitar el coneixement de les condicions 

inicials individuals de cada infant. Entre el segon i el tercer trimestre es realitza una 

altra entrevista amb totes les famílies on se’ls informa dels progressos que ha efectuat 

en el seu desenvolupament i del grau d’assoliment dels objectius educatius establerts. 

Al llarg del curs també es porten a terme tallers i es demana la seva ajuda i 

participació en activitats i sortides. L’escola també obre les seves portes a altres 

institucions, centres d’ensenyament i associacions. 

La nostra escola també està oberta a la col·laboració i a la participació en els projectes 

d’innovació educativa. La Llar d’infants està oberta a l’estudi, debat i posterior 

adequació de les diferents ofertes didàctiques que ens arribin. Alhora que realitza 

convenis de col·laboració amb diferents institucions per acollir alumnes de pràctiques. 

L’escola accepta la diversitat com un fet inherent a la nostra societat i la valorem com 

un element positiu i enriquidor.  
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L’escola afavoreix la relació amb la natura i el món que ens envolta, considerem 

educatiu totes i cadascuna de les instal·lacions del centre així com de l’entorn proper 

en el qual participen i viuen els infants ja que ajuden a desenvolupar el seu 

coneixement de l’entorn pròxim. Per aquest motiu es porten a terme sortides pel 

poble, sempre sota la prèvia autorització dels pares i de les mares. 

L’escola utilitza una didàctica globalitzadora per a l’organització d’activitats, tenint 

presents els ritmes de desenvolupament individual, de joc, d’assoliment d’hàbits i de 

descans de l’infant, així com les seves necessitats socioafectives i educatives.  

Intentem potenciar la significació i la funcionalitat dels aprenentatges, això significa 

que els nens/es, han de tenir la possibilitat de relacionar el nou material 

d’aprenentatge amb els coneixements previs i que aquests puguin ésser aplicats a una 

gran varietat de situacions (aprenentatge significatiu). 

Les programacions didàctiques de les diverses activitats s’elaboren en forma de joc 

per desenvolupar totes les capacitats i potencialitats de l’infant d’una manera divertida 

i estimulant, en un entorn de llibertat d’acció, d’espontaneïtat i d’iniciativa. Un procés 

llarg i complex que seguirà en el segon cicle d’Educació Infantil. 

L’escola facilita la integració d’infants amb dificultats, aplicant les mesures 

necessàries perquè l’infant amb necessitats específiques tingui els suports necessaris 

per assolir al màxim desenvolupament de les seves capacitats personals i els objectius 

a aconseguir. Es té en compte les dificultats dels infants en el moment en què es 

detecten, a fi i efecte de prendre les decisions necessàries per afavorir-ne el procés de 

desenvolupament i aprenentatge.  

L’avaluació dels aprenentatges, l’entenem a partir de l’observació constant i 

sistemàtica, que ens ha de possibilitar el coneixement de les condicions inicials 

individuals de cada infant, els progressos que ha efectuat en el seu desenvolupament i 

el grau d’assoliment dels objectius educatius establerts. També ens ha de permetre 

conèixer i analitzar la pertinència dels recursos emprats per tal de facilitar el procés 

d’ensenyament i d’aprenentatge. Per aquesta comunicació diària disposem d’una 

agenda per anotar-hi com ha anat la jornada del nen i/o nena. Al finalitzar el curs es 

lliurarà un informe a la família, portant a terme una altra entrevista si els pares o 

l’equip educatiu ho considera necessari. 

Tot això ho intentem complir sempre que ens és possible gràcies al treball en 

equip de tots els professionals implicats. 
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4. ÀMBIT DE GOVERN 

 

▪ Establir mecanismes que facilitin la participació de tots els estaments 

(Ajuntament, Consell Escolar, AMPA) en relació a les seves capacitats i 

competències. 

▪ Donar transparència en totes les gestions del centre. 

▪ Establir o mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb altres centres 

com l’Escola Pública Forn d’Anells del poble. Així com altres professionals 

implicats en la vida de l’infant com la pediatre del Dispensari Municipal, Dra. 

Carme Roure, i l’Educadora Social, Sra. Marta Ribot. 

 

a) Àmbit humà i de serveis: relacions interpersonals i de convivència 

▪ El nostre esforç s’encamina cap a establir unes relacions obertes i cordials 

entre família i escola. Entre el personal procurem que la nostra manera de fer 

sigui coherent a fi efecte que el nen/a tingui clar quin ha de ser el seu 

comportament. 

▪ Aconseguir el respecte i l’aplicació del NOFC. 

 

b) Àmbit institucional de projecció interna 

▪ Intentar incrementar la participació dels pares i de les mares i l’autonomia del 

personal educatiu. Intentar que se’ns valori com a educadores d’infants, amb 

tota l’amplitud que això comporta. 

▪ Treballar en equip per potenciar els processos de creixement, 

desenvolupament i aprenentatge de l’infant. 

▪ Elaborar, desenvolupar i avaluar les programacions didàctiques en coherència 

amb el currículum que estableix el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació 

dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil. 

▪ Programar de forma globalitzada amb una metodologia flexible per tal de 

facilitar als alumnes els mitjans possibles per adequar-se a l’actualitat i a 

l’entorn, procurant desvetllar la curiositat del què passa al seu voltant tot 

procurant que prenguin una actitud crítica. 
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c) Àmbit institucional de projecció externa 

▪ Proveir a les professores dels alumnes de la informació necessària per facilitar 

la seva tasca de conèixer i comprendre el nou alumne/a. 

d) Àmbit administratiu 

▪ Treure el màxim rendiment del pressupost que disposem i vetllar per a la 

conservació del material que tenim. 

e) Àmbit pedagògic 

▪ Fomentar l’autonomia de l’infant i el desenvolupament de la personalitat en 

general, de tal manera que el porti cap a la col·laboració amb el grup i cap a la 

integració social. 

▪ Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la 

coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 

▪ Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una 

imatge positiva de si mateixos i de les altres persones. 

▪ Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, 

per actuar amb seguretat i eficàcia. 

▪ Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques 

bàsiques. 

▪ Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i 

situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges. 

▪ Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de 

curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 

▪ Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne 

els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència. 

▪ Potenciar el respecte mutu i afavorir l’acceptació de les diferències físiques i 

psíquiques entre els companys/es; convivint en la diversitat, avançant en la 

relació amb les altres persones i iniciant-se en la resolució pacífica de 

conflictes.  

▪ Fomentar la llibertat, la tolerància i la solidaritat com a valors fonamentals en 

una societat democràtica i per a la convivència. 

▪ Potenciar la confiança envers els adults que l’envolten. 

▪ Preparar-los pel segon cicle d’Educació Infantil. 
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▪ Valorar en els infants els èxits aconseguits tant a nivell d’aprenentatge com 

d’actitud. 

▪ Observar el nen/a de forma directa i sistemàtica.  

▪ Seleccionar el material didàctic (contes, encaixos,...) de manera que s’adeqüin 

als principis de coeducació i confessionalitat abans esmentats. 

▪ Coordinar, en el cas d’alumnes amb NEE, els plans de treball amb els 

diferents professionals que intervenen en el seu desenvolupament 

d’aprenentatge. 

▪ Fomentar en tots els membres de la comunitat educativa la responsabilitat, la 

participació, la cooperació i la satisfacció per la feina ben feta. 

▪ Crear un clima de treball i convivència que garanteixi el compliment dels 

deures i que respecti els drets de tots els mestres de la comunitat educativa. 
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5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 

a) Òrgans de govern 

1. Unipersonals: 

▪ Directora 

2. Col·legiats: 

▪ Consell Escolar 

 

b) Equip de mestres 

▪ 1 directora 

▪ 4 educadores  

▪ 1 educadora de suport 

 

c) Associacions 

• Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) 

 

d) Serveis externs 

▪ Personal de neteja 

▪ Personal de manteniment 

▪ Personal d’administració de l’Ajuntament de Fornells de la Selva. 
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6. EQUIPAMENTS 

 

▪ 6 aules (dos d’elles utilitzades com a dormitori pels infants de P2). 

Totes disposen a dins d’un  lavabo amb canviador . 

▪ 1 llarg passadís que comunica amb totes les aules i on en un extrem, al 

costat de la cuina, és utilitzat com a menjador pels nens/es de P2. Al 

llarg del passadís també hi podem trobar petits racons de 

joc/experimentació pels infants. 

▪ Aula de psicomotricitat. De dilluns a dijous cada grup d’infants té 

destinat un dia per a la realització de psicomotricitat. Mentre que els 

divendres es utilitzada per activitats varies, com la representació de 

contes. 

▪ Habitació màgica o de la llum. Una petita habitació adaptada amb una 

llum especial per explorar diferents materials fluorescents. 

▪ Biblioteca i sala de música. Una petita habitació amb un moble amb 

contes, instruments i unes estores amb coixins per poder mirar contes o 

tocar instruments amb petit grup de manera relaxada.  

▪ Sala de reunions. 

▪ Despatx de direcció. 

▪ Cuina. 

▪ Un lavabo d’accés als pares i mares de la Llar d’infants. 

▪ Un lavabo pel personal de l’escola. 

▪ Un petit magatzem pel personal de neteja de l’escola. 

▪ Magatzem de material. 

▪ 2 patis, un tot de gespa artificial amb dos sorrals, correctament 

delimitats a cada extrem. Aquest pati és adequat per quan fa més calor 

ja que li toca menys el sol i té un gran tendal. Mentre que l’altre pati, 

de sorra, és utilitzat a l’hivern, ja que li toca més el sol. I hi ha un hort 

que conreen els infants. 

▪ 1 petit pati de cautxú per activitats diverses com els jocs d’aigua a 

l’estiu. 
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El Projecte Educatiu de Centre pot ser modificat, ampliat o revisat.  

 

El 22 de febrer de 2021 s’ha portat a terme una reunió per estudiar la seva 

validesa en tots els seus punts i la seva posterior aprovació amb tots els membres 

del Consell  Escolar. 
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7. ANNEX 
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 

Revisada pel Consell Escolar celebrat el 5 d’abril de 2018. 

La nostra Llar d’infants es caracteritza per estar oberta als pares, mares o persones 

tutores amb l’objectiu d’afavorir la relació famílies- equip docent i crear un clima de 

confiança mútua; cooperant així, estretament, en l’educació dels infants, per tal de 

garantir la coherència educativa entre la família i el centre.  

Creiem que la família és l’eix de la vida dels infants que acollim i per aquesta raó ha 

de rebre el suport de l’escola i el seu acompanyament. 

Creiem que és molt important que l’escola informi a les famílies de tot el que s’hi fa, 

de què hi passa però la família també ha d’informar a l’escola d’allò que li passa a 

l’infant i que pot ajudar-nos a entendre’l millor. 

Així doncs, aquest document és el resultat del treball conjunt d’escola i famílies, no 

només per complir la Llei d’Educació Catalana en el seu article nº 20 sinó com una 

possibilitat de millora. Tal com diu aquesta Llei els objectius que en aquesta Carta 

s’esmenten s’han d’assolir en un entorn de convivència i respecte per millorar la 

comunicació i per fomentar la participació de les famílies a la nostra escola. 
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COMPROMISOS que són conjunts per al centre i per a les famílies i que es 

concreten en els dos àmbits de manera preferent. 

 

Per part del centre: 

 

1. Reconèixer cada infant com únic i respectar la seva història personal. 

2. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de 

l’alumne o alumna, sempre que respectin els drets de l’infant. 

3. Respectar el ritme de cada infant a nivell cognitiu. 

4. Donar als infants cura de les seves necessitats bàsiques d’higiene, son, 

alimentació i joc ajustades a la seva realitat. 

5. Acompanyar-los en el seu procés de desenvolupament emocional consolant-

los quan calgui, participant de les seves conquestes i ajudant-los a gestionar 

els petits conflictes que puguin sorgir en el dia a dia de l’escola. 

6. Fomentar des de ben petits hàbits d’higiene, d’alimentació i de vida saludable. 

7. Fomentar hàbits de respecte envers el medi més proper i el medi ambient. 

8. Posar al seu abast l’entorn més proper, la seva realitat més propera amb 

possibilitats d’experimentar, observar i manipular per si mateix. 

9. Vetllar pels nens i nenes amb necessitats educatives especials, ajudar-los i 

facilitar-los a integrar-se a la vida de la Llar tot buscant assessorament per 

especialistes. 

10. Fomentar la participació i col·laboració de les famílies en la vida de la Llar 

d’infants. 

11. Compartir amb les famílies tota la informació relacionada amb el seu fill/a 

respectant sempre el dret a la seva intimitat com a infant i com a família. 

12. Mantenir una comunicació regular amb les famílies facilitant en la mesura que 

sigui possible la conciliació de l’horari laboral de la família i el de l’escola: 

agenda, full d’activitats a la porta de cada aula, entrevistes personals, 

comunicació diària a l’arribada i sortida a la Llar d’infants,... 

13. Informar-los de les activitats que desenvolupen els infants a l’escola a través 

de: l’agenda, full d’activitats setmanals a la porta de cada aula, tauler de 

notícies,.. 

14. Ajudar i facilitar a l’AMPA i al Consell escolar la seva participació en la vida 

de l’escola i tenir en compte les seves aportacions. 
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Per part de les famílies: 

 

1. Respectar el caràcter propi del centre i les seves normes de funcionament i 

donar valor a la feina que es fa a l’escola. 

2. Compartir amb l’escola aquelles vivències del nen o nena que puguin afectar 

la vida quotidiana de l’infant. 

3. Treballar conjuntament amb l’escola la resolució de conflictes de la vida 

escolar i quotidiana que viu el nen o nena. 

4. Intentar participar de les festes i/o activitats proposades a la Llar d’infants. 

5. Assistir a les entrevistes personals o reunions dirigides als pares i mares de 

caràcter pedagògic que organitza la Llar d’infants. 

6. Utilitzar els canals de comunicació del centre: els mestres, el director/a, el 

Consell escolar, l’AMPA,... 

7. Ajudar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del 

centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el 

desenvolupament normal de l’aula. 

 

I, perquè així consti, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu. 

 

El centre       La família 

Sílvia Corominas Bossacoma    

Directora Llar d’infants municipal   (pare, mare o tutor/a) 

“Coloraines”   

 

 

Signatura      Signatura  

 

 

 

 

 

Fornells de la selva,..................................................................................... 

 


