
LLAR D'INFANTS  “EL PATUFET”

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

Partim que  l'escola ha de ser un lloc acollidor, un espai ric en estímuls, una oportunitat 

d'aprenentatge i  benestar.  Ha  de proporcionar un context  educatiu  obert,  acollidor  i 

estable, que promogui i garanteixi el benestar físic, psicològic i emocional de l'infant, 

així com el seu desenvolupament personal i social. 

PER AIXÒ DONEM MOLTA IMPORTÀNCIA

  

  A L'INFANT

  Per nosaltres cada infant és únic i diferent, amb

  moltes capacitats i aptituds. Ell és el protagonista del

  seu aprenentatge

EL JOC I L'EXPERIMENTACIÓ

A través del joc i l'experimentació els infants descobreixen 

el món que els envolta. Per tant, es importantíssim 

jugar, tocar, manipular, olorar, percebre... 

ELS MATERIALS QUE OFEREIXEN POSSIBILITATS

El material no estructurat, el natural i el reciclat ofereixen 

als infants la possibilitat de fer un joc lliure, crear hipòtesis

i potenciar la creativitat i la imaginació.



   ELS ESPAIS

   Proporcionar els espais i materials adequats el 

   moment evolutiu en que es troben de manera 

   que sigui un estímul que fomenti el  

   desenvolupament de tots els processos 

   d'aprenentatge. 

LA VIDA QUOTIDIANA

Els hàbits i rutines a més de cobrir les necessitats bàsiques dels infants els donen 

seguretat. Per tant el canvi de bolquer, l'hora dels àpats o el descans representen 

estones d'aprenentatge de gran importància. 

EL ROL DE LES FAMÍLIES

Des de l'escola creiem en la importància de la relació amb les famílies i ens agrada 

mantenir una comunicació oberta, ja que creiem que és essencial per tal de garantir el 

seguiment de cada infant i del seu procés evolutiu.  

HORARI DE L'ESCOLA

L'escola està oberta de dilluns a divendres, de 2/4 de 9h a les 5h de la tarda.

JORNADES HORARI

MATI De 2/4 de 9h a 2/4 de 1h

Entrada De 2/4 de 9h a 2/4 de 10h

Sortida De 12h a 2/4 d'1h

MENJADOR De 3/4 de 12h a 3/4 de 3h

TARDA De 3/4 de 3h a les  5h

Entrada De 3/4 de 3h a 1/4 de 4h

Sortida De 2/4 de 5h a les 5h



ORGANITZACIÓ  DE LES AULES

L'escola està formada per dues aules.

L'AULA GRAN: Per les seves dimensions és ideal 

perquè els infants puguin jugar lliurement als 

diferents racons de joc. Els infants tenen una 

curiositat innata i il·limitada per moure's, mirar, 

tocar, explorar, experimentar...  dins les seves 

possibilitats amb tot el que l'envolta. 

   

    

    L'AULA PETITA: Esdevé un espai

    multifuncional en la qual s'hi desenvolupen

    propostes  d'experimentació, pintura ... en

    definitiva propostes per deixar anar la

    imaginació i viure tot tipus de sensacions i  

    emocions. Al  mateix temps es el   

    menjador. 

DORMITORI: És un espai de descans. Amb els infants més petits ens adaptem al seu 

ritme de son. Els infants més grans van a descansar al dormitori després de dinar. 



L'ESPAI EXTERIOR: Un espai 

essencial per l'escola. Esdevé un gran 

lloc d'aprenentatge i descoberta on 

portem a terme propostes lúdiques i 

d'experimentació al mateix temps que 

compartim l'espai amb la natura.

Si ens vols conèixer posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 93.888.92.71, o bé, 

envia'ns un correu electrònic: a8055361@xtec.cat.


