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1. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

 

1.1 MATRÍCULA DEL CENTRE 

 

CURS NÚMERO D’ALUMNES 

P1 “JARDINERS/ES” 10 

P1 “CUINERS/ES” 10 

P2 “BOMBERS/ES”  16 

P2 “INFERMERS/ES”  16 

TOTAL 52 

 

L’aula dels “Jardiners/es” formada per 5 nenes i 5 nens, en total 10 alumnes; nascuts 

entre els mesos de gener a agost de 2019. 

L’aula dels “Cuiners/es” formada per  4 nenes i 6 nens, en total 10 alumnes; nascuts 

entre els mesos de gener a agost de 2019. 

L’aula dels “Bombers/es” formada per 6 nenes i  10 nens, en total 16 alumnes; nascuts 

entre els mesos de febrer a desembre de 2018.  

L’aula dels “Infermers/es” formada per 7 nenes i 9 nens, en total 16 alumnes; nascuts 

entre els mesos de gener a desembre de 2018.   

La llengua familiar habitual dels nens i nenes que assisteixen a la Llar d’infants és el 

català, seguit del castellà com a llengua única i/o també juntament amb el català. 

Hi ha un alumne amb necessitats educatives específiques. 

Avui, dia 22 de febrer de 2021, data en què s’aprova aquest document, es manté 

aquest número de nens i nenes a la Llar d’infants.  
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1.2 CALENDARI ESCOLAR 

Inici curs 2020-2021: 

P-2→ 4 de setembre de 2020 (nascuts al 2018). El primer dia NO hi ha servei de 

menjador. 

Matí de 9 a 12 h. els nens i nenes que han cursat P1 el curs 2019-2020. 

Tarda de 15:00 a 16:00 i de 16:00 a 17:00 h. els nens i nenes que comencen la Llar 

d’infants aquest curs 2020-2021. 

P-1→  4 de setembre de 2020 (nascuts de l’1 de gener al 30 de setembre 2019) 

 1 d’octubre de 2020 (nascuts de l’1 al 31 d’octubre 2019)  

 2 de novembre de 2020 (nascuts de l’1 al 30 de novembre 2019) 

 1 de desembre de 2020 (nascuts de l’1 al 31 de desembre 2019) 

 

Vacances de Nadal → del 23 de desembre de 2020 fins el 6 de gener de 2021, ambdós 

inclosos. 

Setmana Santa → Horari especial: Dilluns, dimarts i dimecres de 8:00 a 17:00 h. 

Dijous Sant i festes oportunes (Divendres Sant i Dilluns de Pasqua), festa. 

Dies de lliure disposició → 30 d’octubre i 7 de desembre de 2020 i, 12 de febrer i 25 

de juny de 2021. 

Horari especial → Dimarts 23 de juny i divendres 23 de juliol de 2021 la Llar 

d’infants obrirà de 8:00 a 15:00. 

Vacances d’estiu → Tot el mes d’agost. 

Últim dia d’escola amb nens → 23 de juliol de 2021. 

 

Els dies 1, 2 i 3 de setembre de 2020 l’equip educatiu treballa sense nens/es, tot 

organitzant  els diferents espais del centre i preparant les activitats per acollir els 

infants. Aquest curs també s’ha elaborat un nou document, el Pla d’Organització, el 

qual pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les 

màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones a la 

Llar d’infants, la correcta gestió de la Pandèmia de la covid-19 que ens afecta 

actualment i el dret a tots els infants a una educació de qualitat.  

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg de tot el curs i en coherència amb 

la realitat del nostre entorn. El marc que es proposa és fàcilment adaptable si es canvia 

el context epidemiològic. Vegeu document Pla d’Organització.  
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Una vegada finalitzat el curs 2019-2020 amb els nens i les nenes, l’equip docent 

avalua com ha anat el curs, plantejant-se totes les activitats que s’han portat a terme, 

què cal millorar, continuar igual,... alhora que es fa una neteja general de totes les 

joguines i les aules.  

Finalment es comença a preparar el nou curs 2020-2021, partint de les activitats 

realitzades el curs anterior se’n plantegen de noves i/o es mantenen les mateixes.  

Això s’ha portat a terme durant els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de juliol. 

El mes d’agost la Llar d’infants està tancada, moment en què s’aprofita per fer el 

manteniment de les instal·lacions. 

 

1.3 HORARIS 

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

 Matí de 8:00 hores a 12 hores 

 Tarda de 15 hores a 18:00 hores 

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 caldrà 

respectar: 

 Matí: entrada de 8:00 a 9:30 límit 

           sortida d’11:45 a 12 límit 

           o bé sortida després de dinar a 13 límit 

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

             sortida de 16:15 a 17:30 límit 

Al migdia de 12:00 hores a 15:00 hores s’ofereix el servei de menjador, portat a terme 

per les mateixes educadores. El menjar és proporcionat pel Càtering Vilanova el qual 

elabora diferents menús adaptats a les necessitats dels infants que assisteixen a la Llar 

d’infants. Primer es preparen els nens i les nenes per dinar, cadascú a la seva aula, 

rentant-se la cara i les mans, buscant cadascú el seu pitet, mirant què hi ha per dinar,... 

Tot seguit dinem, els infants de P1 cadascú a la seva aula, i els nens i nenes de P2 en 

un extrem del passadís de l’entrada a la Llar, al costat de la cuina. Una vegada han 

acabat de dinar es realitzen hàbits d’higiene personal (rentar mans, canvi de 
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bolquers,...) cadascú a la seva aula. Al voltant de la una del migdia fem la migdiada 

P1, cadascú a la seva aula, i P2, al dormitori, cada grup a una aula diferent. 

Proporcionant als infants un ambient agradable i acollidor per afavorir el seu descans. 

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. Es considera 

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

Tant els nens/nenes com el personal educatiu hauran de respectar l’horari en tot 

moment. 

No es lliurarà el nen o la nena a cap persona que les educadores no coneguin. Per tant, 

si el pare, mare o persona que habitualment va a recollir el nen o nena no pot anar-hi 

s’haurà d’avisar amb antelació i indicar qui vindrà o bé donar una autorització signada 

a la seva agenda. 

Sempre que hi hagi algun retard s’haurà d’avisar a la Directora perquè prengui les 

mesures que cregui convenient. 

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

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

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

la Llar d’infants una hora diària, aquesta s’anirà allargant gradualment segons vagi 

veient l’educadora.  

El calendari final d’adaptació l’establirà la Directora juntament amb l’educadora i el 

pare, mare o persona que acompanyi 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 12 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 serà de les 15:00 a les 16:00 o bé de les 16:00 a les 17:00 h. de la 

tarda. Aquest curs s’incorporen tres nens en un grup i quatre en l’altre, amb un total 

de 16 infants a cada aula. El matí de 9 a 12 hores comencen els infants que han cursat 

P1 el curs 2019-2020. Aquest dia no hi ha servei de menjador.   

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

familiar, per tal de facilitar a l’educadora una petita entrevista inicial amb cada 

família, per així tenir coneixement de les condicions inicials individuals de cada 

infant. 
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Les reunions de tot l’equip educatiu es portaran a terme el segon i quart dimarts de 

cada mes de 17:30 a 20:00. 

Mentre que les entrevistes amb les famílies es portaran a terme al llarg del segon i 

tercer trimestre i de manera diferent depenent de l’horari de cada educadora. 

Les entrevistes amb les famílies dels alumnes de P2 es faran el mes de febrer de 2021. 

Mentre que amb les famílies dels alumnes de P1 es portaran a terme el mes de maig 

de 2021. 

L’horari d’atenció de direcció és el dilluns de 10 a 11:30 del matí, i el dijous de 15:00 

a 17:00 de la tarda. I de dilluns a divendres de 15:00 a 16:00 de la tarda. Amb la 

possibilitat de quedar fora d’aquest horari sempre amb cita prèvia.  

Pel que fa a l’EAP, assisteix un representant del gironès-oest a l’Escola Forn 

d’Anells, i a la Llar d’infants si és necessari. 

La Llar d’infants també compta amb el suport del CDIAP del Gironès del Grup 

Fundació Ramon Noguera. Diferents professionals com, logopeda, fisioterapeuta i 

pedagog, de manera presencial o telemàtica (donades les característiques especials 

d’aquest curs), assessoren, un o altre, cada mes, mes i mig, a la Llar d’infants fent un 

seguiment dels infants.  

Al llarg del curs l’equip docent participarà en activitats de formació permanent 

impulsades per l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació), alhora que valorarà la 

possibilitat de realitzar altres cursets que puguin sorgir. 

 

1.4 PERSONAL DE LA LLAR D’INFANTS 

 

1.4.1 Personal educador 

P1 “Jardiners/es” →  Marta Martí.  

P1 “Cuiners/es” → Isabel Oliver.  

P2 “Bombers/es” →  Margarita de Llobet. 

P2 “Infermers/es” → Odette Moner.                                        

Suport → Loreto Recasens. 

Directora → Sílvia Corominas. 
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1.4.2. Altre personal 

Personal de neteja, Empresa Neils Tècnics i Serveis S.L. →  Rita. 

Personal de manteniment de l’Ajuntament de Fornells de la Selva →  David Padrés i 

Jorge. 

Personal d’administració → Ajuntament de Fornells de la Selva. 

 

1.5 CONSELL ESCOLAR 

 

Està format pels següents membres: 

 

Director/a President/a SÍLVIA COROMINAS BOSSACOMA 

Representant de l’Ajuntament: ESTER RAFEL CUFÍ 

Representant/s del personal educador: MARGARITA DE LLOBET FONTANALS 

ISABEL OLIVER JUÁREZ 

Representant/s dels pares i mares: LAURA COMERMA FAIG 

JAUME VILAJELIU I AGEA 

President de l’AMPA: CRISTINA MENACHO SARGATAL 

 

1.6 AMPA 

 

Des del curs 2012- 2013 la Llar d’infants compta amb el suport de l’AMPA. 

President/a: Cristina Menacho Sargatal 

Tresorer/a: Anna Tresserras Tresserras 

Secretari/a: Ester Taberner Brugué 

L’AMPA és l’associació sense ànim de lucre formada per les mares i pares d’alumnes 

de la Llar d’infants Coloraines. Els principals objectius de l’associació són: Vetllar 

pel bon funcionament de l’escola i el benestar dels infants que hi assisteixen, crear un 

clima de participació entre mares, pares, fills/es i mestres, donar suport i 

complementar l’escola en les activitats educatives, dins i fora del centre. A través de 

l’AMPA, es facilita el pagament d’activitats i serveis, tant escolars com extraescolars, 

que no queden inclosos en el rebut mensual de l’escola: Caga Tió, sortides, agenda, ... 

alhora que aporta diners a la Llar per comprar diferents materials didàctics. 
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1.7 REUNIONS 

 

REUNIONS EQUIP EDUCATIU 

- El segon i quart dimarts de cada mes hi haurà reunió de tot l’equip. Si és necessari 

per a una millor organització de la Llar d’infants es convocaran més reunions, 

normalment els dimarts de 17:30 a 20:00 de la tarda. 

- Es revisarà el NOFC, el PAC, el PEC i la Memòria de curs. 

- Elaboració de la PGA. 

- S’anirà avaluant el funcionament del curs. 

 

REUNIONS CONSELL ESCOLAR 

Normalment es farà una reunió del Consell Escolar per trimestre. I també  sempre que 

es consideri necessari. 

 

REUNIONS AMB PARES I MARES 

El primer contacte de la família amb la Llar d’infants es realitza de forma voluntària 

el dissabte abans del període de preinscripció i matriculació de l’infant a la Llar o bé 

sol·licitant directament amb la directora una visita a la Llar. Aquest curs no s’ha 

pogut realitzar degut al confinament i les posteriors mesures de seguretat una vegada 

reoberta de nou la Llar, ocasionades per la Pandèmia de la Covid-19.  

També es porta a terme una reunió informativa amb els pares i mares dels nous 

alumnes que començaran el setembre i/o els mesos d’octubre, novembre i desembre, 

(a partir de l’any d’edat) a principis de juliol de caràcter informatiu, facilitant la 

normativa general de la Llar d’infants i marcant el calendari d’adaptació del nou curs. 

Aquesta reunió es va portar a terme el dijous 16 de juliol de 2020 al Centre Cívic i 

Cultural de la Sitja facilitant el compliment de les normes de seguretat establertes per 

la covid-19. 

Cal dir que el dimecres 2 de setembre de 2020 a les 19h es va portar a terme una 

reunió informativa sobre l’organització d’aquest curs 2020-2021 amb les famílies dels 

alumnes de P2 que ja venien el curs passat a la Llar. També es va celebrar al Centre 

Cívic i Cultural de la Sitja. 
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El primer dia d’assistència de l’infant a la Llar d’infants es fa acompanyat tota 

l’estona per un únic familiar (degut al protocol d’organització per la covid-19) 

realitzant una petita entrevista inicial amb l’educadora, per tal de conèixer més els 

costums, hàbits,... d’aquest nen o nena. 

Aquest curs degut al protocol establert per mantenir les mesures de seguretat per la 

Pandèmia hem portat a terme les reunions informatives sobre el plantejament del curs: 

activitats, objectius,..., així com comentar el desenvolupament de l’adaptació, de 

manera telemàtica, cada grup-classe amb la seva educadora acompanyada de 

l’educadora de suport i la directora. Així el dijous 15 d’octubre de 2020 es va celebrar 

la reunió de la classe dels “Bombers/es”; el dilluns 19 d’octubre la dels “Cuiners/es”; 

el dijous 22 d’octubre la dels “Infermers/es”; i finalment el dijous 5 de novembre la 

dels “Jardiners/es”. Alhora que se’ls ha proporcionat el calendari de sortides, 

activitats i entrevistes, tot aprovat pel Consell escolar del centre, que es portaran a 

terme al llarg d’aquest curs escolar.  

Al llarg del segon i tercer trimestre cada educadora, de P-1 i P-2, mantindrà una 

entrevista personal amb totes les famílies de cadascun dels seus alumnes, on se’ls 

informa dels progressos que han efectuat en el seu desenvolupament i del grau 

d’assoliment dels objectius educatius establerts. 

Així les entrevistes amb els pares i mares dels nens i nenes de P2 es portaran a terme 

al llarg del mes de febrer del 2021. Mentre que les entrevistes amb els pares i mares 

dels infants de P1 es realitzaran el maig de 2021. 

També al llarg del curs quan els pares o l’equip educatiu ho considerin oportú, 

valorant en tots els casos, segons l’estat de la Pandèmia, si es fan de manera 

presencial o telemàtica. 

 

REUNIONS AMB L’ESCOLA FORN D’ANELLS 

La Llar d’infants es reuneix amb els tutors/es de P3, l’equip directiu i l’EAP de 

l’Escola Forn d’Anells a final de curs per tal d’intercanviar informacions que facilitin 

l’acolliment dels infants al nou cicle. Alhora que es fa entrega a l’equip directiu de la 

fitxa de dades bàsiques i el resum d’escolarització dels alumnes que iniciaran P3 en 

aquesta escola. 
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També, si és possible aquest curs, per facilitar una prèvia adaptació dels infants en 

aquest nou espai els nens i nenes de P2, a final de curs, realitzen una visita, amb les 

seves educadores, a l’Escola Forn d’Anells, escola que assistiran la majoria d’alumnes 

al finalitzar la Llar d’infants.  

 

REUNIONS AMB L’EAP 

La Llar d’infants disposa de l’ajut i l’assessorament d’un professional de l’EAP 

(Equip d’Assessorament Psicopedagògic) per poder atendre i/o detectar a alumnes 

amb necessitats educatives especials. 

Es realitzen diferents trobades al llarg del curs així com una valoració final a l’acaball 

del curs per notificar que tots els infants poden assistir a l’escola ordinària. 

 

REUNIONS AMB EL CDIAP 

Cada mes, mes i mig, la Llar d’infants compta també amb el suport i l’assessorament 

de diferents professionals: una pedagoga, una logopeda i una fisioterapeuta del 

CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) del Gironès, del Grup 

Fundació Ramon Noguera que realitzen, individualment, un seguiment dels infants 

per tal de poder detectar i/o prevenir possibles problemes que afectin a l’aprenentatge 

dels infants. 

 

1.8 LLIURAMENT D’INFORMES 

 

P-1 i P-2  lliurarà un informe global individualitzat als pares de cada alumne al 

finalitzar el curs. Elaborat a partir de les observacions sistemàtiques dels progressos 

dels infants al llarg dels diferents trimestres. 

També es lliurarà la fitxa de dades bàsiques juntament amb el resum d’escolarització 

de cada alumne als tutors de parvulari de l’Escola Forn d’Anells, escola on es 

matricula la majoria de nens i nenes del centre. Mentre que els infants que no 

assistiran a l’Escola Forn d’Anells se’ls entrega la fitxa personalment. 
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1.9. ACTIVITATS, FESTES I DECORACIÓ 

 

Aquest curs la realització de les activitats així com de les festes queda subjecte a 

l’aplicació del protocol de la Covid-19 d’aquell moment. Així, aquest curs, 

excepcionalment, es celebraran totes les festes sense la participació directa de les 

famílies tal com estableix el Pla d’Actuació on queda limitada l’entrada de les 

famílies al passadís de la Llar. 

  

 

 1r TRIMESTRE 

• Ambientació per donar la benvinguda a tots els nens i nenes:  

4 de setembre de 2020, posada el primer dia d’inici del nou curs 2020-2021. 

• Ambientació de tardor: A finals de setembre. 

• Castanyada:  Dijous 12 de novembre de 2020. El matí, primer un grup de P2 i 

després l’altre, sortirem a buscar la sra Castanyera pels voltants de l’escola per 

acompanyar-la fins a la Llar on cantarem i ballarem danses de la Tardor i li 

presentarem els nostres companys/es de P1. 

A la tarda torrarem les castanyes i berenarem al pati, cadascú al seu espai 

mantenint els grups bombolla, tal com estableix el protocol de la Covid-19. 

 Amb la col·laboració de l’AMPA que ens proporciona les castanyes i el berenar 

de tots els infants (iogurt i galetes).  

• 1a Sessió de música amb Musinfant, P1 i P2, el dijous 19 de novembre del 2020. 

Amb la col·laboració de l’AMPA. 

• Ambientació de Nadal: Al llarg de tot el mes de desembre amb la col·laboració de 

tots els nens i nenes de la Llar d’infants. Muntem l’arbre de Nadal, realitzat pels 

nens i nenes de P1, i el pessebre pels infants de P2.  

• Fem Cagar el Tió: Dimarts 22 de desembre de 2020. 

El matí cada grup farà cagar el seu Tió a la seva aula, i a la tarda berenarem 

xocolata desfeta amb melindros. 

Amb la col·laboració de l’AMPA que ens proporciona un regal per cada nen/a així 

com el berenar. 
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• Visita del Patge dels Reis Mags a recollir les cartes dels nens/es, el dilluns 21 de 

desembre de 2020. Al matí el Patge anirà passant a cada aula a recollir les cartes 

dels infants. 

 

2n TRIMESTRE 

• Ambientació d’hivern: Principis de gener. 

• A finals de febrer i principis de març celebrarem la festa de Carnestoltes:  

- divendres 5 de febrer de 2021 arriba el Sr. Carnestoltes. 

- dijous 11 de febrer de 2021 berenada de Dijous Llarder, pa amb botifarra. 

Amb la col·laboració de l’AMPA. 

- dimarts 16 de febrer de 2021, tots ben disfressats de casa celebrem el 

Carnestoltes.  

- dimecres 17 de febrer de 2021, diem adéu al Carnestoltes, activitat interna. 

• 2a Sessió de música amb Musinfant, P1 i P2, dijous 4 de febrer de 2021.  

      Amb la col·laboració de l’AMPA. 

• “Els Oficis”: el mes de març obert a aquells pares i mares que vulguin venir a 

l’escola a mostrar-nos el seu ofici.  

• Ambientació de primavera: Finals de març. 

• Fem la mona! Amb la col·laboració de l’AMPA. 

 

3r TRIMESTRE 

• Setmana del conte: Del 12 al 30 d’abril de 2021, oberta a tot aquells pares, 

mares, avis,... que tinguin una estona per venir a l’escola a explicar-nos un conte. 

• El teatre ve a l’escola, abril 2021, coincidint amb la setmana dels contes. 

Gaudirem, tots junts, petits i grans, d’una obra de teatre de la companyia “Fes-t’ho 

com vulguis”. Espectacles creats per als més petits. Activitat interna, no oberta als 

pares. 

Amb la col·laboració de l’AMPA. 

• 3a Sessió de música amb Musinfant, P1 i P2, dijous 29 d’abril de 2021.  

      Amb la col·laboració de l’AMPA. 

• Ambientació d’estiu: Mitjans del mes de juny. 
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• Tot el mes de juliol tots els nens i nenes de la Llar portaran a terme jocs d’aigua 

amb piscines inflables, aspersors,... Així com diferents activitats amb l’aigua com 

a eix central. 

• Festa Fi de Curs: divendres 23 de juliol de 2021, amb la col·laboració de l’AMPA, 

el Consell Escolar i l’Ajuntament. 

 

P2, “Bombers/es” i “Infermers/es”, a partir del mes d’octubre i fins el mes de juny 

portaran a terme, setmanalment, una sessió d’anglès, cada grup per separat, amb la 

Miss Sussan. 

P1, “Cuiners/es” i “Jardiners/es”, a partir del mes de gener i fins el mes de juny 

portaran a terme, setmanalment, una sessió d’anglès, cada grup per separat, amb la 

Miss Sussan. 

 

1.10. SORTIDES 

 

1r TRIMESTRE 

• P2 “Bombers/es” i “Infermers/es” : Diferents sortides i/o passejades pel poble: a 

jugar al parc, a buscar fulles tot observant els canvis de la natura per la nova 

estació, la tardor, ... Cada grup sortirà per separat respectant el grup bombolla tal 

com estipula el protocol de la Covid-19. 

• Sortida amb els nens i nenes de P-2, “Bombers/es” i “Infermers/es”, primer un 

grup i després l’altra, per anar a buscar la Sra. Castanyera pels voltants de 

l’escola. Una vegada l’hem trobat l’acompanyarem a la Llar d’infants per celebrar 

la Castanyada i presentar-la als nostres companys/es de P1, “els Cuiners/es” i “els 

Jardiners/es”. El matí, prepararem la festa tot ballant i cantant mentre ens anem 

coneixent, i a la tarda tornarà a torrar-nos les castanyes i a berenar amb nosaltres.  

• P2 i P1, cada grup-classe per separat, sortirem a peu a buscar el Tió als parcs més 

propers a la Llar d’infants. Només matí. 
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2n TRIMESTRE 

• Assistirem al Centre Cívic i Cultural de la Sitja a veure cinema amb els dos grups 

de nens/es de P2, intentant mantenir entre els dos grups la distància de seguretat 

que marca el protocol de la Còvid-19. Matí. 

• P1: “Jardiners/es” i “Cuiners/es” i P2: “Bombers/es” i “Infermers/es” : Diferents 

sortides a peu a passejar o a jugar al parc del poble o a visitar la Biblioteca 

Municipal, només matí. Cada grup sortirà per separat, respectant el grup-bombolla 

establert a la Llar d’infants. 

 

3r TRIMESTRE 

• P1: “Jardiners/es” i “Cuiners/es” i P2: “Bombers/es” i “Infermers/es”, dilluns 24 

de maig de 2021 sortirem amb autobús a la granja escola  “les Orenetes” de 

Borrassà. Allà observarem i coneixerem com es mouen, on viuen, com 

s’alimenten, alguns animals com: les gallines, els conills, els ànecs,..., i 

passejarem amb poni. Dinarem, farem la migdiada, jugarem, berenarem,... 

Excursió de tot el dia. Aquesta sortida es portarà a terme sempre i quan les 

mesures de seguretat establertes per la Covid-19 d’aquell moment ho permetin. 

• P2  “Bombers/es” i “Infermers/es” anem a visitar l’Escola Forn d’Anells. Un matí 

del mes de juny de 2021. 

• P1: “Cuiners/es” i “Jardiners/es”, i P2: “Bombers/es” i “Infermers/es”: Sortida a 

peu a l’estació de Fornells de la Selva per passejar amb el Trenet. Un matí del mes 

de maig o juny de 2021. 

• P1: “Cuiners/es” i “Jardiners/es” i P2: “Bombers/es” i “Infermers/es”: Sortides a 

peu a passejar o a jugar al parc del poble o a visitar la Biblioteca Municipal, 

només matí. Cada grup sortirà per separat, respectant el grup-bombolla establert a 

la Llar d’infants. 
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ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME  DINS DE LA LLAR D’INFANTS 

 

Castanyada : 12 de novembre de 2020 

1a Sessió de Música amb Musinfant : 19 de novembre de 2020   

Cagar el Tió: 22 de desembre de 2020  

Arribada del Patge dels Reis Mags:  21 de desembre 2020  

Celebrem el dia de la Pau: 30/01/2021 

Carnestoltes:  

- Divendres 5 de febrer de 2021 arriba el Sr. Carnestoltes 

- Dijous 11 de febrer de 2021, berenada de Dijous Llarder 

- Dimarts 16 de febrer de 2021, tots ben disfressats de casa, celebrem el 

Carnestoltes 

- Dimecres 17 de febrer de 2021, diem adéu al Carnestoltes 

2a Sessió de Música amb Musinfant : 4 de febrer de 2021  

“ Els oficis”: mes de març (obert als pares i mares que ens vulguin mostrar el seu        

ofici). 

Setmana del conte : Del 12 al 30 d’abril de 2021, oberta a tots aquells pares, mares, 

avis,... que tinguin una estona per venir a l’escola a explicar-nos un conte. 

El teatre ve a l’escola, abril de 2021. 

Gaudirem, tots junts, petits i grans, d’una obra de teatre de la companyia “Fes-t’ho 

com vulguis”. Espectacles creats per als més petits.  

3a Sessió de Música amb Musinfant : dijous 29 d’abril de 2021  

L’hora del conte, un divendres de cada mes, ens reunim a l’aula de psicomotricitat 

preparats per escoltar un conte: “En Patufet”, “ La Caputxeta Vermella”, “La poma 

vermella”,... Primer els dos grups de P1 o bé de P2 mantenint la distància de 

seguretat, entre els dos grups bombolles, establertes per la Covid-19. 

English class. P1 iniciem el coneixement d’una nova llengua. A partir del mes de 

gener fins el juny mitja hora setmanal cada grup per separat. 

P2 a partir del mes d’octubre fins el juny continuem amb l’aprenentatge de l’anglès 

iniciat el curs passat. Mitja hora setmanal cada grup per separat. 
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1.11. PARTICIPACIÓ DE L’EQUIP EDUCATIU EN CURSOS DE 

FORMACIÓ 

 

Al llarg del curs l’equip docent participa en activitats de formació permanent 

impulsades per l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació). 

Alhora que es valorarà la possibilitat de realitzar altres cursets que puguin sorgir al 

llarg del curs. 

 

1.12. RELACIONS DE LA LLAR D’INFANTS AMB ALTRES 

INSTITUCIONS 

 

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. 

També es realitzen sortides, amb els dos grups de P2,  a la Sitja, centre cívic i cultural 

de Fornells de la Selva, a veure diferents projeccions cinematogràfiques.  

El mes de juny anem amb els alumnes de P2 a visitar l’Escola Forn d’Anells, lloc on 

aniran molts d’ells el proper curs, iniciant així un primer contacte. 

Aquest mes també anem al costat de l’estació de trens del nostre poble a pujar amb els 

trenets del Circuit del tren petit.  

Finalment, el mes de juliol, es fa entrega a l’Escola Forn d’Anells de la fitxa de dades 

bàsiques i el resum d’escolarització dels alumnes que iniciaran el nou cicle, el mes de 

setembre, a aquesta escola.  

Totes aquestes sortides, com ja hem esmentat anteriorment, la seva realització queda 

subjecte a l’aplicació del protocol de la Covid-19 d’aquell moment. 
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2. ALTRES ASPECTES EDUCATIUS 

 

Les substitucions dels mestres, si són de curta durada, seran cobertes per l’educadora 

de suport i/o la directora.  

Cal destacar que aquest principi de curs hem comptat amb l’ajuda d’una educadora de 

suport, la Sònia Llonch, per poder aplicar millor el Pla d’Organització marcat per la 

Còvid-19.  

Al llarg del curs la Llar d’infants acull practicants d’educació infantil. 

 

3. LLIBRES DE TEXT 

 

No s’utilitza cap llibre de fitxes específic. 

El material utilitzat és elaborat per tot l’equip educatiu, en funció del tema treballat en 

aquell moment. 

 

4. MENJADOR ESCOLAR 

 

El dinar és proporcionat pel Càtering Vilanova que ofereix diferents tipus de menús, 

sencers i triturats, alhora que es poden demanar menús adequats a la intolerància 

d’algun aliment. 

Pels alumnes eventuals, que es queden esporàdicament, cal avisar abans de les 9 del 

matí, tant per demanar un menú sencer com triturat. 

Pels alumnes fixes només cal avisar en el cas de voler anul·lar un dinar, també abans 

de les 9 del matí. 

L’horari de menjador és de 12:00 a 15:00 i són les mateixes educadores les que tenen 

cura de tots els nens i nenes, alhora que controlen el bon funcionament del menjador.  

Després de dinar, aproximadament al voltant de la 1 del migdia, els nens i nenes de P2 

fan la migdiada a dues aules destinades exclusivament per aquesta funció. Cada infant 

disposa d’un matalàs amb els seus llençols i objectes personals portats de casa cada 

dilluns i retornats el divendres per netejar juntament amb la tovallola de mans i el got.  
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Mentre que els infants de P1, dormen cada grup a la seva aula, on cadascú també 

disposa d’un matalàs amb els seus llençols i objectes personals portats de casa cada 

dilluns i retornats el divendres juntament amb la tovallola de mans i el got per rentar.  

El berenar es porta de casa dins d’una bossa de roba marcada amb el nom del nen/a. 

Es comença a berenar a partir de 2/4 de 4 de la tarda cada grup a la seva classe. 
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5. UNITATS DIDÀCTIQUES: 

 - ELS HÀBITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


