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Breu informació sobre la Llar d’Infants Municipal Els Pinyons 
La Llar d’Infants Municipal Els Pinyons és un centre d’educació infantil (de primer 

cicle), de titularitat municipal i gestionada per Suara Cooperativa. 

És un centre integral, obert a totes les famílies d’Alella. Impartim l’ensenyament en 
català, promocionant la llengua i cultura catalana. Treballem en xarxa amb serveis i 
recursos d’atenció a la petita infància i som una escola oberta a les famílies. 

 

L’escola té una capacitat total de 61 places distribuïdes en: 

 

● 4 mesos- 1 any: 1 aula de 8 infants 
● 1-2 anys: 1 aula de 13 infants 
● 2-3 anys: 2 aules de 20 infants 

 

En funció de la demanda de places, es pot fer una adaptació de les aules. 

Serveis per als infants matriculats  
Servei de llar d’infants 

Servei educatiu dirigit a infants d'entre 4 mesos i 3 anys. L'horari del servei és de 8.45 a 

12h i de 15 a 17h. 

Serveis complementaris 

Per donar resposta a les necessitats educatives dels infants i de les seves famílies i 

permetre la conciliació familiar i laboral, proposem diferents serveis que 

complementen la jornada escolar, tots ells emmarcats en el projecte educatiu del 

centre. 
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▪ Servei d’acollida matí (de 8:00 a 8:45h): Espai d’acollida dels infants abans de 

l’inici de l’horari escolar habitual per a les famílies que ho necessiten. Es pot 

entrar en qualsevol moment durant tota l’hora d’acollida.  

▪ Servei de menjador (de 11:45 a 13h) o servei de menjador i descans (de 11:45 

a 15h).  

▪ Servei d’acollida tarda (17h a 18h).* 

 *S’oferirà sempre i quan hi hagi un mínim d’infants fixes.  

La Normativa de Funcionament i Organització de Centre (capítol VI, article 11) 

estableix que el màxim d’hores que un infant pot romandre a l’escola és de 9h. 

Entrades i sortides 

MATÍ. 

Entrades: L’obertura de la porta es farà a les 8:45 del matí, i es deixarà fins a les 9:15 

com a horari flexible. A partir de les 9:15 els infants seran recollits a la porta principal 

per una educadora. Així no interferirà el ritme de l’aula. 

Sortides:  A les 11:45 i fins les 12 es farà la sortida dels infants que van a dinar a casa al 

vestíbul durant el període d’adaptació. Un cop superada l'adaptació, les famílies 

recolliran als infants a la seva aula corresponent. Excepte els nadons que es recolliran 

durant tot l’any a la seva aula. 

TARDES 

Entrades:  A les 15h faran l’entrada per la porta de l’aula. 

Sortides:  A partir de les 16:30 s’obriran les portes del centre per recollir els infants i 

quedaran tancades a les 17h. 

Tots els infants seran recollits per la porta principal de l’aula. Quan el temps ho 

permeti, els infants de P2 i P1 faran la sortida al pati-jardí. 
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L’equip de professionals 

L'equip de professionals del centre està format per: 

● 4 educadores de referència: són les persones responsables de l'aula dels vostres 

infants i que fan el seguiment de la seva evolució. 

● 2 educadores de suport, responsables de donar suport a les aules i que també 

tenen la titulació per exercir d'educadores. 

● 1 persona responsable de la direcció del centre. 

● 1 persona responsable de la cuina de la llar. 

● Personal de neteja. 

● Personal de manteniment. 

● Personal de jardineria. 

● Brigada de l’Ajuntament d’Alella. 

Altres serveis interns: 

● Equip psicopedagògic de l'Ajuntament d'Alella: 

Dóna suport a l'equip educatiu pel que fa a les reunions amb pares i fa acompanyament 

a famílies que ho sol·licitin, concertant entrevistes individuals per resoldre qualsevol 

dubte sobre la criança dels seus fills i filles. 

● CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme): 

Informa, orienta i assessora l'equip educatiu. Realitza un seguiment cada dos mesos per 

tal de poder observar els infants que poden requerir aquesta atenció amb l'objectiu de 

prevenir i detectar possibles alteracions en el desenvolupament dels infants. El CDIAP 

està integrat per psicòlegs, logopedes, psicomotricistes entre d’altres professionals. 
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La vida a l’escola 
La Llar d’Infants municipal Els Pinyons està oberta de 8:00 a 17:00 hores amb els 

serveis i horaris següents: 

 

 

Horari El dia a dia 

8:00 a 8:45 Acollida matí i esmorzar 

8:45 a 9:15 Entrada (Rebuda dels infants) 

9:15 a 11:00 Proposta educativa i esbarjo  

11:00 a 11:45 Hàbits 

11:45 a 12:45 Dinar i hàbits 

12:45 a 14:45 Descans 

15:00 a 16:30 Berenar i joc per racons 

16:30 a 17:00 Sortida 
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Metodologia de treball 

La metodologia del nostre centre es basa en la quotidianitat, donant resposta a les 

necessitats del dia a dia dels infants, adquirint rutines i hàbits de convivència i 

fomentant la seva autonomia. 

Ens recolzem en l’experimentació i en el treball per 

racons, permetent així als infants anar construint els 

seus aprenentatges en funció de les seves necessitats i 

interessos, tot respectant el seu ritme. 

Cadascun dels racons i materials que se’ls ofereixen 

permeten als infants desenvolupar les diferents 

capacitats sensorials, psicomotrius, manipulatives, 

simbòliques, artístiques i socials. 

En ser un joc lliure fa possible que cada infant vagi 

enriquint els seus aprenentatges partint dels seus 

coneixements previs. 

Donem importància a valors com el respecte, la 

llibertat, l’autonomia de l’infant i l’afecte. 

Ajudem els infants a créixer i a desenvolupar 

harmònicament totes les seves capacitats. 

Afavorim les relacions personals per tal que aquest 

primer context socialitzador fora de la família promogui una educació en valors bàsics 

de convivència. 

Respectem la diversitat i la individualitat de cada un dels infants que assisteixen a la 

llar, adequant el seu procés d’aprenentatge. 
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Festes, celebracions i sortides 
Durant el curs escolar hi ha programades una sèrie de festes i tallers. Hi esteu 

convidats, tant a participar de la preparació com a gaudir-ne amb els vostres fills i 

filles. 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre Festa de la tardor 
Taller de panellets 
Festa de la castanyada 

Novembre Setmana de concerts per Santa 

Cecília 

Desembre Taller de Nadal 
Festa de Nadal 

Febrer Taller de Carnestoltes 
Festa de Carnestoltes 

Març Festa de la Primavera i plantada al  
pati-jardí 

Abril  Setmana dels contes 
Festa de Sant Jordi  

Maig Setmana de la vellesa 
Dia dels avis 

Juliol Festa de fi de curs 

mailto:espinyons@suara.coop
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Les sortides de curs pels infants de 2-3 anys: 

Octubre Sortim a buscar pinyes al bosquet 

Desembre Sortim a buscar el Tió al bosquet 

Gener Sortim a la plaça del poble per celebrar el dia de la 
Pau i la no violència escolar amb tots els centres 
educatius del poble 

Abril Sortida a la biblioteca Sant Jordi 

Maig Sortida a la biblioteca Setmana de la vellesa 

Juny Sortida  a la granja 

 

Treball en xarxa 
A l’escola també aprenem en comunitat, és per això 

que fomentem el treball conjunt amb diverses 

entitats del poble: amb els infants d’altres escoles del 

poble i l’Institut d’Alella, amb les residències d’avis i 

àvies, la policia, l’escola de música entre d’altres. 
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Celebració d’aniversaris 

 
Quan hi ha un aniversari, us convidem a passar una 

estona amb nosaltres a l’escola i realitzar una activitat 

amb tots els infants de l’aula. L’objectiu és compartir 

un moment lúdic  plegats. Us demanem que no sigui 

una celebració consumista, és a dir, que no porteu 

regals, ni pastissos, ni llaminadures als infants. Allò que 

volem transmetre és el valor de l’estona compartida. 

 

L’alimentació 

L’esmorzar: Podran esmorzar a l’escola els infants que arribin abans de les 8:30h (fent 

ús del servei d’acollida de matí). Hauran de portar l’esmorzar de casa en una 

carmanyola. 

En el cas dels nadons, se’ls donarà l’esmorzar adaptat al seu horari individual. 

Servei de menjador: L’horari és de 11:45 a 15 h. El menjador és un servei fix o 

esporàdic, segons les necessitats de cada família.    

L’escola compta amb cuina pròpia, per tant el menjar és elaborat abans de cada àpat 

seguint una dieta equilibrada i variada. Tots els menús estan elaborats per 

especialistes en una alimentació adequada pels infants.  
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S’ofereixen diferents menús en funció de l’edat i la necessitat (com dieta astringent, 

dieta vegetariana, dieta halal, per al·lèrgies o intoleràncies, etc.) per a les famílies que 

ho solicitin. 

Pels petits menors de 8 mesos hi ha la possibilitat de servei de biberoneria tant de llet 

artificial com de llet materna. En el cas de la llet materna, s’haurà de portar dins d’una 

nevera per tal de conservar-la adequadament. La introducció dels nous aliments en 

cada edat anirà sempre coordinada amb la família. 

El berenar: Els infants berenen a l’escola, el berenar varia en funció de l’edat (Triturat 

de fruita, iogurt natural, pa amb embotit o fruita sencera). 

La família i l’escola 
La nostra Llar d’infants considera primordial la relació constant i fluïda amb les 

famílies. Per tal de facilitar aquesta relació us proposem:   

● Les famílies entreu a l’aula a acompanyar i recollir el vostre infant, aprofitant 

per comentar els aspectes quotidians.   

● Les famílies podeu participar de les propostes i la vida diària de l’escola, sempre 

que vulgueu.   

● Informació general, imatges, recordatoris... a les cartelleres informatives.   

● Kindertic: plataforma que, a través de les TIC, promou i afavoreix una 

comunicació ràpida, oberta i recíproca entre el centre educatiu i les famílies a 

través de missatges directes i avisos.   

● Circulars i correu electrònic: notes informatives per les famílies: notificacions 

de les propostes, suggeriments, etc.    

● Una reunió general al juliol per resoldre dubtes. 

● Una reunió pedagògica de grup al llarg del curs.   

● Dues entrevistes individuals. En el cas que es necessiti, se’n poden fer més.  
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● Informe: al finalitzar el curs.   

● Blog: elspinyonsalella.wordpress.com 

● Enquesta de satisfacció: Cap a finals de curs es passa una enquesta a les 

famílies per tal de poder disposar d’informació sobre el grau de satisfacció 

respecte l’escola.     

Sempre que vulgueu i/o us sigui necessari podreu concertar dia i hora d’entrevista amb  

la direcció, amb l’educadora de referència o amb la psicopedagoga municipal. 

Serveis oberts a totes les famílies del poble 

● Cafès temàtics: 

Espai dinamitzat per la psicopedagoga municipal, on 

els pares i mares poden compartir experiències sobre 

la criança dels infants. Es proposa treballar una 

temàtica de criança en cada sessió, aquestes són de 

15:15 a 16:15h. 

● Parlem d'educació: 

Espai on es tracten temes d’interès per l’educació i la 

criança dels infants d'edats compreses entre 0 i 3 

anys. Es fan 4 xerrades, a partir de gener a la 17h de la 

tarda, i està dinamitzat per professionals externs a la 

llar. Aquest espai disposa de servei gratuït de canguratge, dirigit per les educadores de 

la llar d’infants, perquè pugueu venir amb els vostres fills i filles. 
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 Període d’acolliment per als infants  al nou curs 

Quan un infant comença a anar a l’escola, es separa per primera vegada del seu nucli 

més proper i això no és fàcil. L’adaptació és el procés de vinculació que fa el nen/a amb 

el nou espai i les noves persones ( educadores, companys...) per tant, per un infant 

anar a l’escola suposa un canvi molt important: surt d’un lloc segur i protegit per 

entrar en una situació completament desconeguda i com a tal, requereix temps. 

Comença per a ells una nova etapa plena de noves possibilitats, de nous reptes, de 

noves sensacions, de nous aprenentatges… 

L’infant d’entrada es troba en un espai nou, un ambient diferent que ha de descobrir, 

amb nous adults de referència i nous companys/es, amb noves maneres d’actuar i 

rutines diferents … Per això li costarà un temps sentir-se segur, haurà d’anar agafant 

confiança poc a poc a les educadores i haurà d’aprendre a compartir afecte, joguines, 

etc. 

 Què podem fer? 

És important transmetre tranquil·litat i confiança als infants 

Anticipar als infants la seva incorporació a l’escola: qui el portarà a l’escola, si es queda 

a dinar, qui el recollirà... 

Acompanyar l’infant amb la presència dins de l’aula del seu referent familiar per 

facilitar-li el descobriment i confiança dels nous espais, del temps, de la mestra i els 

companys/es. Hem de fer-ho molt gradualment.  

S’ha de respectar el temps de l’infant, ja que no tots els nens/es necessiten el mateix 

procés d’adaptació. 

Cal mantenir una comunicació continuada amb l’educadora. 

Els hem d’ajudar a posar paraules a allò que els passa: “estic trist”, “estic espantat”... 

No enganyar-los ja que els hi crea inseguretat. Acomiadar-se cada dia i recordar-los 

que els vindran a buscar. 
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No allargar els comiats a l’hora de deixar-los a l’escola. 

Que visquem la incorporació a l’escola amb la major normalitat. 

Consell escolar i AFA 
El Consell Escolar de Centre, està presidit per la direcció del centre, i format per un 
representant de l’Ajuntament, dos representants dels pares i mares i dos del personal 
educatiu. 
  
L’Associació de famílies d’alumnes de la llar (AFA), col·labora i organitza diferents 
activitats i festes pels infants i famílies. També es pot ocupar de tasques 
complementàries com ara, aconseguir subvencions per millorar les instal·lacions de 
l’escola, col·laborar en actes o en la compra de materials o organitzar xerrades 
pedagògiques per a la resta de famílies de l’escola. 

Quotes del servei. Curs 2019-20 
Servei escolar de llar d'infants 
De 9 a 12 h i de 15 a 17 h = 178,50 € / mes 
 
Servei d'acollida 
Fix de 8 a 9 h = 32,48 € / mes 
Esporàdic de 8 a 9 h = 2,93 € / dia 
 
Fix de 17 a 18 h = 32,48 € / mes 
Esporàdic de 17 a 18 h = 2,93 € /dia 
 
Servei de menjador (dinar, descans i berenar) 
Fix de 12 a 15 h = 115,70 € / mes 
Esporàdic de 12 a 15 h = 7,72 € / dia 
Berenar esporàdic: 0,76 € / dia 
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Servei de biberoneria (menors de 8 mesos que porten els biberons, la llet i els cereals 
de casa) 
Fix de 12 a 15 h = 32,36 € / mes 
Esporàdic de 12 a 15 h = 2,73 € / dia 
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