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“projecte pis de baix 0-3”
La Llar d’Infants representa el primer
contacte dels infants amb el món
social. Per això els proporcionem un
ambient apropiat, atenent cada una
de les seves necessitats i potenciant
que l’infant assoleixi el grau de
seguretat afectiva i emocional
necessària.
A mesura que es van adaptant,
fomentem l’aprenentatge, la
interiorització d’hàbits i el respecte
per les normes de convivència,
promovent el diàleg diari entre família i
escola per tal d’afavorir la participació
conjunta en l’educació dels infants.

La nostra missió
Som una fundació educativa que ofereix
formació al llarg de tota la vida.

El nostre Nord. La Visió
Una escola de vida per a un món sostenible.
Sentim l’escola des d’una perspectiva
sistèmica i humanista que ens dóna
l’oportunitat de compartir aprenentatges
significatius per al nostre desenvolupament
personal i professional, recuperant el contacte
amb la terra, cooperant, intercanviant i
descobrint.

El nostre compromís
Establir vincles de confiança amb els infants i
les seves famílies.

Horari
Matí de 9:00 h a13:00 h i tarda de 15:00 h
a 18:00 h
Inclòs en el preu podeu deixar els vostres fills:
· 30 minuts al matí abans de l’horari establert
· 15 minuts al migdia després i abans de
l’horari establert
· 15 minuts a la tarda després de l’horari
establert.

Transport (Bus Manresa)
Parada de bus davant l’escola: línia L4
Parada a prop de l’escola: línia L8
C. Guimerà, parada de la resta de les línies
urbanes de Manresa.

Gestionem l’energia
organitzacional de l’escola
amb aquests set eixos:
ARRELS
Un arbre és símbol dels inicis i
de l’energia fundacional del
centre.
BENESTAR
Té a veure amb el confort, la
sostenibilitat i la gestió de les
emocions en una Escola de
Vida. És a dir, té a veure amb
la salut.

Racons: Joc Simbòlic

Psicomotricitat

VOLUNTAT
Simbolitzada per una senyera
damunt les muntanyes de
Montserrat i que ens parla de la
missió i els propòsits del nostre
projecte.
COOPERACIÓ
Ens parla del treball en equip,
les noves metodologies i
l’atenció a la diversitat des
d’una actitud solidària.

CONEIXEMENT
Té a veure amb la gestió dels
aprenentatges de tots els que
formem l’Escola, la presa de
decisions i amb com
compartim la nostra visió.

COMUNITAT
Amb el dibuix d’una família
envoltant un cor, ens parla del
desenvolupament de
l’organització cap a una
EXPRESSIÓ
consciència social i
On tot de sols amb diferents
mediambiental i de la
cares ens mostren una nova
mirada que enforteix els nostres comprensió sistèmica de
l’escola i del món.
vincles i relacions.

English

Entrada a l’escola

acompanyament
als infants i a les
seves famílies
Entrades i sortides relaxades

Pretenem que l’arribada de l’infant a l’escola
sigui tranquil·la, ordenada i relaxada. És per
això que podeu deixar el vostre fill/a a la
mestra i recollir-lo en tranquil·litat i confiança
cada dia.

Bon dia Escola!

Hi som tots? Cada matí ens diem “bon dia”,
mirem si som tots a la classe i cantem
cançonetes.

Orientació a les famílies

Entrevistes amb les famílies, per fer el
seguiment del procés d’aprenentatge dels
infants i de la seva evolució.
Al llarg del curs hi ha dues trobades amb les
famílies, la de benvinguda al setembre i la
pedagògica al mes de gener.

Toca-toca

anglès

expressió

English

Atelier: art i creativitat

CLIP-CLAP English for kids: amb la Mia, la
nostra amiga de parla anglesa, comencem
l’aprenentatge significatiu de l’anglès d’una
manera natural.

Experimentem, creem, inventem i ens
expressem. Estris, recursos i materials ens
enriqueixen les nostres possibilitats creatives.
Ens ho passem molt bé descobrint noves
sensacions.

El nostre festivalet

Mostra de treball multidisciplinari de música,
teatre, dansa i Atelier.

L’estona del conte

Diàriament la nostra mestra ens explica
un conte que ens estimula el llenguatge,
la fantasia i la imaginació, i ens ajuda a
adquirir l’hàbit d’escoltar.

projectes
Toca-toca (0 anys)

Conjunt d’activitats de descoberta adreçades
als nens i nenes de la classe dels lactants,
pensades per donar-los l’oportunitat de
manipular i explorar diferents materials
de l’àmbit quotidià als quals normalment
no hi tenen accés.

Les sessions tenen cinc moments, tots ells
d’igual importància:
1. Ritual d’entrada
2. Espai corporal
3. Espai emocional
4. Espai creatiu
5. Ritual de sortida

La panera dels tresors (0 anys)

La panera dels tresors és un cistell on hi ha
una sèrie d’objectes del món quotidià escollits
amb molta cura de manera que els més
menuts n’exploren les seves qualitats a través
dels sentits. Dins la panera hi trobem materials
de fusta, metàl·lics, de la natura, de plàstic,
de roba..., materials que anem renovant per
mantenir l’interès dels infants en la pròpia
activitat.

Salut integral

Programa que té com a objectiu disminuir
el risc cardiovascular mitjançant l’adquisició
d’hàbits saludables. Ho treballem a partir
d’esmorzars saludables cada dia al matí
i berenars saludables.

Joc heurístic (1 any)

Conjunt d’objectes de diferents textures,
mides, colors i formes pensades per poder
manipular i explorar. I amb aquests materials
poder fer les seves primeres classificacions i
relacions matemàtiques.

El cargol Tonet (1 any)

Safates plenes de material continu (arròs, sal,
pedretes, sorra...) per poder manipular,
traspassar, omplir i buidar, utilitzant diferents
estris i, d’una manera lúdica, treballar les
primeres nocions matemàtiques.

Es tracta d’un cargol peluix que els nens i
nenes s’estimen molt. Cada cap de setmana
un nen o una nena té l’honor d’emportar-se’l
a casa per poder jugar amb ell, passejar-lo,
adormir-lo i cuidar-lo. El dilluns, el cargol Tonet
torna a l’Escola, porta una fotografia i un petit
comentari de l’experiència viscuda per l’infant
en una cartolina, per poder-la explicar i
mostrar-la a tots els companys de l’aula.

El nostre pati

Un dia amb família (2 anys)

Safates d’experimentació (2 anys)

El joc infantil és la millor mostra de l’existència
de l’aprenentatge espontani. Sempre que les
condicions meteorològiques ens ho permeten
sortim al pati una estoneta.

Les famílies que vulguin preparen una activitat
en format taller per compartir-la amb tot el
grup-classe.

El llibre viatger (2 anys)
El pas del temps

Celebració de festes tradicionals i locals,
Castanyada, cagada del Tió amb les famílies,
Nadal, Dijous Gras, Carnestoltes, elaboració
de la Mona de Pasqua i Sant Jordi.

Psicomotricitat

És un projecte d’intervenció psicomotriu
des de la mirada sistèmica. La psicomotricitat
convida els nens i nenes a moure’s, sentir,
expressar-se i compartir.

Els Patufets són els protagonistes, juntament
amb els seus pares i mares, d’una activitat
que dura tot el curs i que es diu “El llibre
viatger”. Cada setmana el tindrà un infant i
es tracta de, juntament amb la família, posarhi fotos, dibuixos, sobre una història inventada
on el protagonista sigui el nen o nena.

Àpats a l’escola: esmorzar, dinar i berenar

Racons: sensorials i motrius

Petit Atelier

Safates d’experimentació

Migdiada
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