Benvinguts i benvingudes.
1. PRESENTACIÓ
Les llars d’infants municipals de Figueres són centres educatius que acullen nens i
nenes de primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) i que contribueixen,
conjuntament amb les famílies, a la seva educació.
La llar d’infants Els Pins va obrir el 2 d’octubre de 1978 com a Guarderia Laboral.
Disposa de 107 places per a infants en edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys i
compta amb un equip humà de 16 persones.
La llar d’infants Bon Pastor va obrir el 14 d’octubre de 2002.
Disposa de 48 places per a infants en edats compreses entre 1-3 anys i compta amb un
equip humà de 6 persones.
La llar d’infants Xuclamel va obrir el 2 de setembre de 2004.
Disposa de 74 places per a infants en edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys i
compta amb un equip humà de 9 persones.
La llar d’infants Lilaina va obrir l’1 de setembre de 2011.
Disposa de 48 places per a infants en edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys i
compta amb un equip humà de 7 persones.
2. OBJECTIUS
Acompanyar els infants en la construcció de la seva personalitat i satisfer les necessitats
físiques (menjar, descans, higiene, etc.), afectives, emocionals, intel·lectuals i socials que
requereixen.
Donar-los l’oportunitat d’aprendre a viure i conviure amb altres infants amb
l’acompanyament/guiatge de professionals amb experiència i en unes condicions materials
i d’organització adequades a les seves necessitats.

3. MODEL EDUCATIU
Es treballen totes les situacions de la vida quotidiana com a moments d’aprenentatge i es
dóna als infants el temps necessari perquè, pas a pas, guanyin autonomia.
Es pren de model la pedagogia centrada en l’infant: activa, participativa, relacional,
constructiva, afectiva i d’escolta.
S’estructura el temps per afavorir la vida en comú i alhora garantir el respecte al ritme
individual, que permeti establir relacions personals i col·lectives, de manera ordenada,
tranquil·la, lliure i dinàmica.
S’ofereixen espais rics que incitin nous aprenentatges, amb materials diversos tant a
l’interior del centre com al jardí, pensats per generar un entorn físic segur i acollidor en una
atmosfera càlida i alegre que faciliti la iniciativa i la descoberta.
S’adopta el joc com a metodologia, ja que els permet a partir del seu propi joc, de la seva
curiositat i de la seva disposició innata experimentar i viure processos de descoberta,
creativitat i aprenentatge, arribant al coneixement de forma lliure mitjançant les seves
pròpies vivències.
Propostes lúdiques:
• Panera dels tresors
• Jocs d’exploració
• Jocs de manipulació i experimentació
• Jocs d’imitació i simbòlics
• Projectes
• ....
S’educa per la convivència, per promoure actituds de respecte i de responsabilitat envers
els altres i valors democràtics (tolerància, cooperació, sostenibilitat, respecte,
participació...), sempre en un ambient acollidor, tranquil i afectiu que afavoreixi el benestar
de l’infant.
Es reconeix el principi de diversitat per atendre les necessitats i els reptes que cada infant
necessita per desenvolupar-se harmònicament.
S’accepten totes les persones sense fer discriminacions per raó de sexe, procedència,
religió, ideologia o situació personal o familiar.
4. PROCÉS D’ACOLLIDA
La llar d’infants és l’espai expressament pensat per acompanyar els infants durant el seu
creixement, la qual cosa significa, en primer lloc, saber com acollir-los.
L’entrada és progressiva i amb un horari reduït per ajudar els infants a acostumar-se als
nous espais que aviat es faran seus, a les persones que en tindran cura i a uns altres
infants que aquests primers dies també mostren neguit.
El procés d’acollida implica també un acompanyament a les famílies, tenint en compte
que són moltes les que hi passen per primera vegada. La tranquil·litat i la confiança dels
pares i les mares a la llar d’infants i envers el personal educador que s’ocupa del seu fill/a
facilita en gran mesura la incorporació al nou medi.
5. OBSERVACIÓ I DOCUMENTACIÓ PEDAGÒGICA
L’observació i documentació dels processos, situacions i experiències que viuen els
infants i les petites i grans descobertes que es produeixen en el seu dia a dia ajuden a

comprendre i interpretar com aprenen i com construeixen el seu coneixement, i també
milloren la feina diària dels educadors que se n’ocupen.
Una imatge, una anècdota, una paraula sovint donen un missatge que permet compartir
amb les famílies i altres professionals la tasca educativa de la llar.
6. GRUP HUMÀ I TREBALL EN EQUIP
Tots els adults, cadascú des de la seva tasca, són igualment responsables de l’educació
dels infants i de la bona marxa del centre.
El treball en equip garanteix la coherència educativa dels centres i de tots els seus
membres, tant pel que fa al tracte amb els infants com a la relació amb les famílies, les
propostes educatives i, en definitiva, l’organització i el funcionament global del centre.
Les reunions setmanals permeten reflexionar sobre el dia a dia, però també serveixen per
establir criteris, consensuar objectius i actuacions per arribar a acords i compartir
significats.
La formació permanent ajuda a aprofundir en els diferents aspectes que configuren la
intervenció educativa i a avançar conjuntament en una mateixa direcció.
7. RELACIÓ FAMÍLIA-LLAR D’INFANTS
En l’etapa compresa entre 0 i 3 anys la relació amb les famílies és imprescindible per
actuar amb coherència davant els infants. Les diferències lògiques entre família i llar no
han de restar sinó sumar esforços, complementar.
Procurem que les vies de relació i comunicació establertes entre la llar d'
infants i la família
afavoreixin el diàleg, la participació i la col·laboració i estiguin basades en la cordialitat, el
respecte i la confiança mutus.
Propiciem espais per intercanviar opinions i punts de vista i establir acords i projectes
conjunts en relació amb l’educació dels infants.
Els contactes diaris, les entrevistes, les trobades, els tallers, les portes obertes, les festes i
la formació són alguns models de participació.
Altres canals de participació:
- Consell escolar
- Reunions d’àmbit general
- AMPA

