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1. OBJECTIUS
1.1. Objectius de curs:
Participar en el desenvolupament integral de l’infant i en l’assoliment
de l’autonomia personal.
Afavorir el descobriment de l’entorn.
Treballar la motricitat fina, sobretot el referent a l’habilitat manual.
Afavorir l’autonomia personal de cada infant.
Establir relacions afectives favorables amb els infants
Modificar les Unitats de Programació
Millorar el Joc Heurístic
Mantenir l’ordre en totes les estances de la Llar d’Infants ( sobretot
magatzem i arxiu).
Continuar vetllant per la cohesió dels equips.
Consensuar criteris sobre el funcionament de l’escola: PE, PA...

1.2 Objectius institucionals
Potenciar les relacions amb l’Ajuntament i altres estaments oficials.
Afavorir una bona comunicació amb les famílies i l’entorn social més
proper.
Mantenir la comunicació i l’intercanvi d’informació amb el CEIP Les
Cometes
Sostenir l’intercanvi d’experiències amb altres llars d’infants de la
zona.
Establir contactes amb el CRP del Baix Penedès per intercanviar
material pedagògic.
Signar conveni amb l’IES Andreu Nin de El Vendrell, amb l’IOC i amb
la Universitat Rovira i Virgili per tenir alumnes de pràctiques a la
Llar.
Dissenyar i planificar els cursos de formació permanent del
professorat i incentivar la participació de l’equip docent.

2.CONCRECIÓ DE FUNCIONS EN L’ORGANITZACIÓ DEL
CENTRE

2.1. Dades del centre
Denominació: Llar d’infants Municipal El Nieró
Adreça: C/ Antoni Gaudí, s/n. Llorenç del Penedès
Telèfon: 977-67-84-67
e-Mail: e3012654@xtec.cat
Titularitat: Ajuntament de Llorenç del Penedès
2.2.Grup d’edats, nombre d’alumnes i distribució per sexes
Aquest curs s’han matriculat 41 nens/es, 31 dels quals són de Llorenç i la
resta de les rodalies ( Rodonyà, Banyeres, La Bisbal del Penedès, El Papiolet,
Les Peces-Albinyana).
Grup d’edat

Places

Nº Infants

ofertades

Sexe

Lloc de

Nens/nenes

procedència
Llorenç/Altres

Taronja

8

7

3/4

5/2

Groga

15

12

10/2

7/2

Verda

22

22

13/9

18/4

TOTAL

41

41

41

41

Han demanat els següents serveis:
Acollida matí: 21 nens/es de 7.45 a 9.00 i 9 nens/es de 8.45h a 9.00
Acollida migdia: 14 nens/es
Acollida tarda: 13 nens/es
Menjador: 19 amb carmanyola i 10 amb càtering
2.3. Equip educatiu i responsabilitats afegides
L’equip educatiu de què disposa la Llar d’Infants pel curs 2016-2017 és el
següent:

QUADRE PERSONAL EDUCATIU LLAR D’INFANTS CURS 2016-2017
NOM

TITULACIÓ

CÀRREC

Montserrat Morales

Mestra d’Educació Infantil

Directora i Educadora

NOM
Rosa Mª Miquel
Cristina Guimerà
Silvia Palau
Ester Ramón
Nati Castillo

TITULACIÓ
Tècnica superior en
Educació Infantil
Tècnica superior en
Educació Infantil
Tècnica superior en
Educació Infantil
Tècnica superior en
Educació Infantil
Tècnica auxiliar en
Educació Infantil

CÀRREC
Educadora

CLASSE ASIGNADA
Aula 2-3 anys

Educadora

Aula 2-3 anys

Educadora

Aula 1-2 anys

Educadora

Aula 0-1 any i 1-2 anys

Educadora de suport

Suport

Cada una de les persones que composa l’equip educatiu de la Llar d’infants té
assignats uns càrrecs en funció de si són educadores, educadores de suport
o directora que es reflexaran en les NOFC del centre. A banda d’aquests i
pel bon funcionament de la Llar es distribueixen unes responsabilitats que
es detallen a continuació:

Direcció: Montserrat Morales
Consell Escolar: Ester Ramón i Nati Castillo
Menjador: Nati Castillo
Fotografia: Montserrat Morales
Ordre i endreça: Tot l’equip educatiu
Bugaderia: Cristina Guimerà i Antònia Martínez
Joc Heurístic: Ester Ramón
Contes: Cristina Guimerà i Silvia Palau
Música: Silvia Palau i Cristina Guimerà
Material: Rosa Maria
Farmaciola: Montse Morales
Neteja: Antonia Martínez

Totes hem de ser conscients de les responsabilitats establertes i
acceptades per tot el personal de la Llar d’Infants.

2.4. Consell Escolar:
Per la estructura de la nostra Llar d’Infants, el Consell Escolar està format
per:
COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR LLAR D’INFANTS
NOM

CÀRREC

Sra. Montserrat Morales

Presidenta del Consell Escolar

Sra. Maria Ferrer

Representant de l’Ajuntament

Sra. Ester Ramón Quintilla

Representant del personal docent

Sra. Nati Castillo Cano

Representant del personal docent

Sra. Eva Carrillo Zambrano

Representant del sector de pares i mares

Sra. Montse Cunillera Catà

Representant del sector de pares i mares

El Consell Escolar es reuneix de manera ordinària, tal i com indica l’article
46.3 del decret 102/2010, d’autonomia de centres, un cop per trimestre .
Per aquest motiu s’estableix el següent calendari de reunions ordinàries:
20-12-16 a les 17:30h: Aprovació del Pla anual del curs 16-17,
aprovació de la Memòria curs 15-16 i constitució del Consell escolar.
3-04-2017 a les 17:30h.:Preparació del període de preinscripció i
valoració del primer i segon trimestre.
26-06-2017 a les 17:30h:

Valoració general del curs i propostes

pel curs vinent.
A banda d’aquestes reunions ordinàries, establertes per Direcció, es poden
convocar reunions extraordinàries a petició de les 2/3 parts de la
composició dels membres del Consell Escolar.
D’aquestes reunions del Consell Escolar s’aixecarà acta de reunió.

2.5 Període d’adaptació
El període d’adaptació a l’escola és molt important per afavorir que els
infants passin aquest moment de la forma més natural possible sense que
suposi un gran trasbals. També és una forma de donar al personal de la Llar
d’Infants

l’oportunitat d’atendre de forma més personalitzada a cada

infant.
El període d’adaptació a la Llar d’infants El Nieró es porta a terme de dues
maneres:
Tant els infants ja escolaritzats com els de nova incorporació
comencen el dia 7 de setembre l’escola. El primer dia faran 1:15h al
matí i 1h a la tarda ( a concretar amb l’educadora).
Els infants de nova incorporació faran el període d’adaptació de
forma esglaonada.
Abans de que comencin els infants de nova incorporació a la Llar, les
famílies han d’haver fet l’entrevista amb la mestra.
2.6.Espais:
La Llar d’infants disposa dels següents espais:
Classe Blava: amb zona de descans i de higiene independent. Aquest
curs aquesta classe es fa servir de menjador de petits i d’aula de
dormir.
Classe taronja: amb zona de descans i de higiene independent. Aquest
curs aquesta classe acull un grup mixt de nadons i petits.
Classe groga: amb zona de descans i de higiene independent. Aquest
curs aquesta aula acull nens/es d’1 a 2 anys.
Classe verda: amb zona de descans i de higiene independent per
infants de 2 a 3 anys.

1 Despatx de Direcció
1 sala de professors/es
1 arxiu
2 serveis: un general i un altre amb dutxa i guixetes pel personal
educador.
1 bugaderia
1 menjador amb magatzem
1 magatzem
1 pati exterior i una zona de lloc sota cobert

3. HORARIS I CALENDARI DEL CENTRE
L’activitat de la Llar d’Infants va des del mes de setembre i fins al mes de
juliol ambdós inclosos.
Del’1 al 6 de setembre no hi haurà nens, període no lectiu, i l’horari del
personal de la Llar serà intensiu de 8.30h. a 15h.
L’horari del centre pels infants des del 7 de setembre i fins al 30 de juny
és el següent:
7:45h a 8:45h: 1ª Permanència del matí
8:45h a 9:00h: 2ªPermanència del matí
9:00h a 9:30h: Entrada
9:30h a 12:00h: Horari lectiu
12.00h a 13:00h: Permanència del migdia
12:00h a 15:00h: Menjador i migdiada
15:00h a 15:30h: Entrada
15:00h a 16:30h: Horari lectiu i berenar
16:30h a 17:00h: Sortida
17:00h a 17:30h: Permanència de la tarda
Del 3 al 28 de juliol de 2017 l’horari serà el següent:
7:45h a 8:45h: 1ª Permanència del matí
8:45h a 9:00h: 2ªPermanència del matí
9:00h a 9:30h: Entrada

9:30h a 12:00h: Horari lectiu
12.00h a 13:00h: Permanència del migdia
12:00h a 15:00h: Menjador i migdiada
El dia 31 de juliol de 2017 la Llar d’Infants tancarà a les 13h.
Durant el període d’estiu es pot recollir als nens després de dinar sense
dormir.
Cal recordar que durant el mes de juliol no hi ha servei a la tarda i al mes
d’agost la Llar d’Infants romandrà tancada.
El calendari que hem establert per aquest curs 2016-2017 és el següent:
Inici de curs: 7 de setembre de 2017
Fi de curs 30 de juny de 2017
NADAL: del 27 de desembre de 2016 fins al 5 de gener de
2017(ambdós inclosos).
SETMANA SANTA: del 13 al 17 d’abril de 2017 (ambdós inclosos).
SEGONS L’ORDRE DEL DEPARTAMENT DE TREBALL PER L’ANY 20162017 TINDRAN CONSIDERACIÓ DE DIES FESTIUS OFICIALS ELS
SEGÜENTS:
12 d’octubre de 2016
1 de novembre de 2016
6 de desembre de 2016
8 de desembre de 2016
1 de maig de 2017

L’horari del personal per aquest curs 16-17 ( de setembre a juliol) ha quedat
de la següent manera:
- Rosa Maria: de 7.30h a 13:00h.
- Cristina: de 8:00h a 12:00h i de 15:00h a 16:30h

-

Silvia: de 9:00 h a 12:00h i de 13h a 15:30h
Montse Morales: de 9:00h a 13:00h i de 15:30h a 17.30h
Ester: de 9:00h a 12.15h i de 15:00h a 17.15h
Nati: de 11:30h a 15h

Al mes de juliol la jornada lectiva és continua i mentre els nens dormen
l’equip educatiu es dedicarà a tancar el curs, organitzar el curs següent i a
fer programacions.

4. Programació d’activitats escolars i extraescolars
Les activitats que es porten a terme durant el curs 2016-2017 estan
relacionades amb els temes que treballem a les aules amb els infants.
Les UP que treballarem aquest curs 16-17 al grup de nadons i petits són les
següents:
Unitats del 1r.trimestre
7-09/16-09
Entrada
esglaonada

7-09/23-12
Adaptació

24-10/31-10
La Castanyada

3-10/30-11
La Tardor

1-12/23-12
Nadal

Unitats del 2n. Trimestre
9-01/18-03
L’hivern

20-02/28-02
El Carnaval

3-04/28-04
La Pasqua

Unitats del 3r.trimestre
18-04/28-04
Sant Jordi

2-05/31-05
La primavera

Juny
L’Estiu

Unitat del mes de juliol
L’aigua
Unitats anuals
Llenguatge
Psicomotricitat
Hàbits i rutines
L’alimentació ( a partir del 3r trimestre)

Les UP que treballarem aquest curs 16-17 al grup de grans són les següents:

Unitats del 1r.trimestre
7-09/16-09
Entrada
esglaonada

7-09/23-12
Adaptació

24-10/31-10
La Castanyada

3-10/30-11
La Tardor

1-12/23-12
Nadal

Unitats del 2n. Trimestre
9-01/18-03
L’hivern

20-02/28-02
El Carnaval

3-04/28-04
La Pasqua

Unitats del 3r.trimestre
18-04/28-04
Sant Jordi

2-05/31-05
La primavera i
els animals
Unitat del mes de juliol
L’aigua

Juny
L’Estiu

Unitats anuals
Llenguatge
Psicomotricitat
Hàbits i rutines
L’alimentació

Pla anual d’activitats:
Període

Bloc Temàtic

Què farem

Festes Populars

Sortides

Conèixer l’aula, els companys i les
Període
d’adaptació

educadores
Conèixer les famílies i la seva relació
amb els infants

Setembre

Conèixer
Coneixem

els

diferents

espais

de

l’escola: menjador, pati...

l’escola
Conèixer el funcionament del dia a dia
Conèixer els elements de la tardor:
manipularem i experimentarem amb
castanyes, moniatos, fulles, magranes,
carbasses, codonys...
Sortida a

Decorar les aules i passadissos amb
Octubre i
novembre

elements de la tardor

Castanyada

La tardor
Treballar els elements relacionats amb

(octubre)

la festa de la Castanyada: conte de la

buscar fulles i
altres
elements de la
tardor

castanyera, cançons, dansa, elaboració
de panellets
Cantar

cançons

i

recitar

dites

d’aquesta època de l’any
Conèixer els elements característics

Fem cagar el tió

de l’hivern: racó amb guants, bufandes,
Gener i març

L’hivern

gorros; decoració d’hivern…

Cantata de

Buscar el tió

nadales pels

al pati

Conèixer elements al voltant del Nadal

alumnes del CEIP

i la festa del tió: decoració nadalenca,

Les Cometes

anar a buscar el tió, alimentar-lo,

cançons de Nadal, danses

(desembre)

Conèixer elements entorn a la festa
del Carnestoltes: experimentació amb
confetti

i

serpentines,

racó

de

disfresses i complements, maquillatge...
Petita rua de
Conèixer les diferents parts del cos:
cap,

cara,

braços,

cames,

panxa...

Carnaval per la
Carnestoltes

llar.

Treballar diferents expressions facials
per expressar sentiments o emocions:

(febrer/març)

content, trist, enfadat...
Conèixer

diferents

oficis,

la

vestimenta i complements que fan
servir,

cantar

cançons

d’oficis,

conèixer els oficis de les famílies
Treballar els diferents elements de la
primavera:

flors,

arbres

Visita a la

florits,

casa de

insectes... Decorar les aules i els

cultura

passadissos
Tastar

i

manipular

diferents

ingredients: farina, sucre, xocolata,

Sortida al

melmelada... relacionats amb les mones
Març, abril i

La primavera i

maig

els animals

de Pasqua

Sant Jordi

La mona de Pasqua

(23 d’abril)

Cantar

cançons

i

recitar

forn per veure
les mones de
Pasqua??

dites

d’aquesta època de l’any

Sortida a la
granja Cal Ton

Coneixer els animals de granja

Xacó

Conèixer i representar la llegenda de
Sant Jordi
Conèixer elements característics de
l’estiu: la calor, la platja, la piscina, la
roba d’estiu, aliments refrescants...
Jocs d’aigua al pati: recipients amb
Juny i juliol

L’estiu

aigua i diferents estris, mànega per
refrescar-se...
Treballar la platja, el mar, els animals
que hi viuen... mitjançant la conversa,
l’expressió plàstica, les fotografies, les
cançons...

Festa final de
curs (juny)

Sortides pels
espais verds
del poble

Dins d’aquestes unitats hi tenen cabuda les festes que hi estan relacionades
i que a continuació detallem:

Castanyada 2016

24-10-2016: Arriba la Castanyera carregada de moniatos i castanyes.
25-10-2016: Fem titelles.
26-10-2016: Els petits faran experimentació amb els moniatos.
27-10-2016: Els grans faran experimentació amb pasta de sal.
31-10-2016: Convidem a la Maria Castanyera a menjar-nos els
panellets i les castanyes.

Nadal 2016
Ja estem al mes de desembre i arriba el fred, l’hivern i el Nadal, uns
moments molt especials pels nostres infants.
A continuació detallem les activitats que portarem a terme:

9-12-16: Montem el pessebre a l’entrada de la Llar.
12-12-16: Arriba el Tió a l’escola
14-12-16: Conversa sobre el Nadal i els seus elements.
15-12-16: Expliquem contes de Nadal
16-12-16: Experimentem amb elements del Nadal.
20-12-16: Cantata de nadales per part del alumnes del CEIP Les
Cometes
22-12-16: Fem cagar el Tió.

Carnaval 2017
Benvolguts pares,
Del 20 al 28 de febrer treballarem el Carnaval a la llar d’Infants i per fi
arriba el Rei Carnestoltes.
El Rei Carnestoltes ens dona unes ordres que aquests dies haurem de
complir!!

23-02-17: Dijous gras, botifarra fins al nas!!Avui hem de venir a la
Llar

amb un barret o una gorra.

24-02-17: Avui ens hem de posar una peça de color vermell. Fem la
festa del confeti.
27-02-17: El Rei carnestoltes diu que hem de venir amb sabatilles
d’estar per casa.
28-02-17: Hem de venir disfressats de casa.
1-03-17: Dimecres de cendra.
2-03-17: Arriba la Vella Quaresma i ja li traiem el primer peu.

Sant Jordi 2017

19-04-16: Tallers de pintura
20-04-16: Fem titelles
21-04-16: Visita a la casa de cultura
24-04-16: Representació de la Llegenda de Sant Jordi

Festa de fi de curs 2017

La festa de fi de curs tindrà lloc el dia 16 de juny de 2017. A les 16:45h es
convocarà als pares i a les 17:00h actuació dels nostres infants per tots els
pares i familiars.

Sortides 16-17

Els infants de la classe verda aniran d’excursió a CAL TON XACÓ. En
aquesta sortida els nens tindran contacte amb els animals que prèviament
han treballat a l’aula, a més a més, de passar tot un dia en contacte amb la
natura.
Només hi aniran els nens/es grans a aquesta sortida com a sortida de final
de cicle.
A banda d’aquesta sortida també en farem al poble: a la Rambla, a la casa de
cultura, a la vinya....

5. Reunions i entrevistes amb els pares
Durant els primers dies del mes de setembre es porten a terme les
entrevistes amb les famílies dels infants que han de començar per primera
vegada a la Llar d’Infants.
Les famílies han de concertar dia i hora per fer les esmentades entrevistes.
Direcció i l’equip educatiu decideix fer la reunió d’inici de curs el dia 6 de
setembre de 2016 a les 18h.
Un cop acabi la reunió general en què s’informarà del funcionament del
centre i del curs, els pares aniran amb la educadora dels seus fills/es a les
aules on s’explicarà què treballaran els seus fills/es a l’escola, quines seran
les activitats que portaran a terme, com ha de ser la participació i la
col·laboració dels pares amb la Llar, quines sortides faran i la importància
de què els seus fills/es hi participin...
Al llarg del tercer trimestre es tornaran a fer entrevistes individuals amb
aquelles famílies que ho sol·licitin per comentar quina ha estat la evolució
dels seus fills/es al llarg del curs.
Les educadores també portaran a terme la coordinació amb les mestre de P3 del CEIP Les Cometes durant el mes de setembre per explicar l’evolució
dels nens/es que van estar a la Llar el curs passat i que ara ja han iniciat el
segon cicle d’Educació Infantil.

6. Calendari d’avaluacions i lliurement d’informació als pares
L’avaluació dels nens/es a la Llar d’Infants és individual i les educadores
elaboren un informe de l’evolució de l’infant a final de curs.
La data establerta per entregar aquest informe és el dia 30 de juny de
2017.
A més a més les educadores van omplint trimestralment les pautes
d’observació dels infants que es guarda dins dels expedients de cada un dels
alumnes.

7. Formació permanent
Les activitats de formació que Direcció ofereix al personal de la Llar
d’Infants està relacionada amb el món de l’infant de 0-3 anys.
Les activitats proposades per aquest curs 16-17 són les següents:
Cursos de tardor de 40-60 i 100 hores organitzats per PRISMA
durant tot el curs.
Cursos de formació organitzats per Doqua durant tot el curs.

A banda d’aquests cursets proposats per la Direcció de la Llar, al llarg del
curs en poden sorgir nous que també es proposaran a l’equip educatiu.

8. Servei de menjador
El servei de menjador de la Llar d’Infants corre a càrrec de la Cassola
Riallera i donarà el servei els mateixos dies que el calendari escolar.
La llar d’infants té tres modalitats a l’hora que els infants es puguin quedar
a dinar a l’escola:
Dinar i berenar amb càtering
Dinar amb càtering sense berenar
Dinar i berenar amb carmanyola
Les famílies quan fan la inscripció del seu fill a l’Ajuntament han d’indicar
quina és l’opció, de les tres possibles, que faran servir.

9. Servei de permanències
La Llar d’infants ofereix diferents horaris de permanència. En tot moment
aquest servei està cobert per les educadores del centre.
La primera permanència és de 7.45h a 8.45h i està coberta per la Rosa Mª i
la Cristina i es farà al menjador.
La permanència del migdia és de 12h a 13h hi serà la Montse Morales i es
farà a la classe groga
Per últim, la permanència de la tarda, de 17h a 17.30h hi seran la Ester
Ramón i la Montse Morales i es farà a la sala gran.

10. Reunions d’equip
L’equip educatiu es reuneix els primers dies de setembre per organitzar el
curs. També pot haver-hi reunions extraordinàries.
Aquest curs 16-17 es faran reunions d’equip sempre que sigui necessari per
tal de preparar activitats i poder avaluar-ne les que ja hem fet.
A més a més aprofitarem per fer material per poder fer les activitats i
decoració

de

l’escola.

De totes les reunions que es portin a terme una de les educadores aixecarà
acta que serà signada i acceptada per la directora del centre.
El personal convocat a les reunions per part de la directora del centre, o
per la Regidora d’Educació, tenen l’obligació d’assistir. La no assistència a
les reunions s’ha de justificar correctament.

11 Consell Escolar
Aquest curs s’han convocat eleccions al Consell Escolar per renovar tots els
seus membres, tant del sector de pares i mares

com del sector de les

educadores.
El procés electoral es portarà a terme seguint tots els passos establerts i
al mes de desembre es constituirà el Consell Escolar com a tal , un cop
finalitzat tot el procés.

12. Avaluació del Pla Anual.
L’avaluació d’aquest Pla Anual quedarà recollida en la Memòria Anual que
elaborarà la directora del centre en acabar el curs escolar i serà
presentada al Consell Escolar per tal que es porti a terme la seva aprovació.

