
LLAR D’INFANTS SANT PERE I SANT PAU 

PROJECTE 

EDUCATIU 

CENTRE 



El Projecte Educatiu constitueix un document 
singular, propi i específic que expressa els 
desitjos de la comunitat educativa de llar 
d’infants 

El Projecte Educatiu de la Llar d’Infants 
Municipal de Sant Pere i Sant Pau té com a 
finalitat afavorir la coherència i la continuïtat de 
l’acció docent i educativa i plasmar d’una 
manera clara la línia pedagògica del centre 
després d’haver analitzar la pròpia identitat 
interna i el context socio-econòmic i cultural. 

És un document viu, obert i en constant 
evolució. 



  

  

 DECRET 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels 

centres de primer cicle d’Educació Infantil. 

 

 LEC (Llei Catalana d’educació),12/2009, de 10 de juliol 

 

 DECRET 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels 

ensenyaments de primer cicle d’Educació Infantil. 

  

 DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius. 

 

 Llei 5/2004, de 9/7/2006,del Parlament de Catalunya, 

de creació de les llars d’Infants. 

 

 Resolució de 20 de juny de 2019 que aprova els 

documents per  a l’organització dels centres. 

  

 Competències de l’Ajuntament de Tarragona (quotes, 

consideracions generals i específiques) 
  

  

  

MARC 
LEGISTLATIU 



 Denominació: Llar d’infants  Municipal Sant Pere i Sant Pau 

 Adreça: Rambla Sant Pere i Sant Pau s/n 

                  43007 Tarragona 

  

 Telèfon: 977 203550 

 Titularitat: Ajuntament de Tarragona 

 Correu electrònic: e3010955@xtec.cat   

 

 trams d’edat: 

0-1 anys: Les tortugues( 8 infants) 

1-2 anys: Els conillets (13 infants) 

1-2 anys: Els ratolins (13 infants) 

2-3 anys: Les girafes (20 infants) 

2-3 anys: Els peixos (20 infants) 

2-3 anys: Els elefants (20 infants) 

 

 Nombre total de places: 94 infants 
 



Horari i Calendari Marcat per l’Institut Municipal d’Educació de 
Tarragona. 

Festius: Vacances Nadal,Setmana Santa,Estiu i dies de lliure 
disposició 

MÉS INFORMACIÓ:https://www.tarragona.cat/educacio/institut-
municipal-deducacio/contactar-amb-limet 
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 La Llar d’Infants de Sant Pere i Sant Pau, és un centre públic, municipal  

 

 És un centre públic que té cura de nens de 0 a 3 anys. Te la finalitat de 

contribuir en la seva educació en col·laboració constant amb les famílies.  

 

 La Llar d’Infants Municipal Sant Pere i Sant Pau es troba situada a 

Tarragona, capital de la comarca del Tarragonès i de la província que duu el 

mateix nom, al barri de Sant Pere i Sant Pau 

 

 Els seus orígens es remunten als anys 60, quan el barri es va començar a 

formar com una petita urbanització. Actualment, és el segon barri més gran 

de la ciutat. Es tracta d’un barri obrer 

 

 Aquesta Llar acull infants de Sant Pere i Sant Pau i també infants que es 

desplacen des de Tarragona ciutat. 

 

 La Llar està situada al costat del CEIP Sant Pere i Sant Pau i de la parròquia 

i davant de la colla de Castellers de Sant Pere i Sant Pau. 

 

 

CONTEXT 



     Sala experimentació materials   
ús quotidià 

 2 estances 1-2 anys 

    3 estances 2-3 anys 

1 estança nadons 4m-1any 

1.ESPAIS 



     cuina 

2 patis exteriors anys 

    sala de mestres 

 sala de psicomotricitat 

2.ESPAIS 



     un despatx 

Magatzem 

    hort 

3.ESPAIS 



PERSONAL DEL CENTRE 

EQUIP 
EDUCATIU 

• Directora 

• 3educadores de 
suport 

• 1suport per 
desdoblaments 

• 6tutores 

PROFESIONALS 
EXTERNS 

• Equip 
psicopedagògic 

• Mestra Música 

ALTRE 
PERSONAL 

• 1 Cuinera 

• 2 Netejadores 



TRETS D’IDENTITAT 
 Aconfessionalitat. 

 Pluralisme ideològic i valors democràtics l’escola prioritza aquells 

que van adreçats al respecte, solidaritat, cooperació, acceptació 

personal i creativitat  

 Llengua d’aprenentatge El català és la llengua vehicular i 

d’aprenentatge de la llar d’infants. 

 Integració i Coeducació El centre considera a tots els infants 

com a individus únics, diferents i irrepetibles i que per aquesta 

raó, tots necessiten una atenció individualitzada. 

 Ecologia i medi ambient La llar d’infants fa una aposta clara per la 

conscienciació, des de ben petits, pel medi ambient. 

 



METODOLOGÍA 

INFANT 

ÉSSER ÚNIC 
E 

IRREPTIBLE 

RESPECTE CAP 
ELS DIFERENTS 

RITMES DE 
L’INFANT 

TREBALLEM 
CONJUNTAM
ENT AMB LES 

FAMÍLIES 

IMPORTÀNCIA 
DELS 

ÀPATS,CURES I 
HÀBITS 

EDUCACIÓ 
INCLUSIVA I 

GLOBALITZA-
DORA 

PROMOURE 
SITUACIONS PER 

FACILITAR 
ADQUISICIÓ 

PROGRESSIVA 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

JOC PRINCIPAL 
EINA 

D’APRENENTAT
GE 

INFANT 
PROTAGONISTA 

DEL SEU 
APRENENTATGE 

Reduïm ratios,treballem amb grups 

desdoblats 



Respectem el ritme individual i 
característiques de cada infant, cada 
nen/a és únic i irrepetible 

Dispossem d’un equip psicopedagògic 

Potenciem interaccions entre els 
diferents infants 

ATENCIÓ DIVERISTAT 



ESPAIS I MATERIALS 
Els espais i materials acullen els infants i els conviden a potenciar al 

màxim els seus sentits i el seus talents. 

Apostem per materials naturals  i d’ús quotidià que 

afavoreixenl’estimulació dels infants. 

Es prioritza l’ús d’aquests materials en les activitats que es duguin a 

terme a l’escola, ja que, creiem que aquest materials és 

qualitativament molt ric, trasmet als infants sensacions (olor, 

color,tacte, pes..)Són elements que tenen una vida i energia pròpia i a 

partir d’ells els infants van descobrint i coneixent la realitat i l’entorn 

on viu. 

Disposem d’aquest materials a totes les estançes i a la sala de 

experimentació i transvasaments   



EL PAPER DE L’EQUIP 
EDUCATIU 

Acompanyar els processos dels infants des del respecte 
per donar resposta a les seves nececessitats. 

Observació activa com a principal eina. 

Crear un clima segur, càlid i motivador. 



Projecte Picantarols (la música a la llar 
d’Infants)Escola de Música 

Petits i Grans Valors (amb la col.laboració 
de les àvies del Casal del Jubilitat) 

Cuidem el nostre hort 

Projecte Urban Knitting 

PROJECTES 



COMUNITAT 
EDUCATIVA 

Lligam amb el Casal del Jubilat 

Sortides Casa de la Festa, Bibloteca, visita CEIPS 
barri. 

Consell Escolar 

Relació llar d’Infants de Tarragona 

AFA(Associació de Famílies d’Alumnes) 

 

 



 La relació entre la llar d’infants i la família és d’enorme importància per a 

la petita infancia, perquè els infants puguin créixer sense conflictes o 

ambigüitats. 

 Durant tot el curs oferim  a les famílies moltes oportunitats i espais pequè 

puguin participar, intercanviar i compatir amb els seus fills/filles i el 

professorat del centre (període d’acolliment,moments d’entrades i  

sortides, excursions, diferents  moment en el dia a dia de la llar.. 

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 


