CARTA DE SERVEIS

LLARS D’INFANTS MUNICIPALS DE MARTORELL

Presentació
Les tres Llars d’Infants Municipals són un servei depenent del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a
les Persones de Martorell, funcionen i s’organitzen tenint en compte la normativa establerta pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Els tres centres treballen en xarxa i col·laboren amb altres
Serveis de la comunitat. En els seus Projectes educatius es recullen les línies bàsiques d’actuació, els
principis i els valors que les defineixen i totes elles consideren primordial treballar conjuntament amb les
famílies en pro dels infants, perquè educar es responsabilitat de tots.

Què fem ?
Es planifica l’activitat de l’infant atenent a les seves necessitats de benestar, als seus interessos i confiant
en les seves capacitats per crear, superar dificultats, guanyar autonomia, ... sota la mirada atenta de les
educadores que l’acullen amorosament, l’acompanyen i supervisen el seu procés d’aprenentatge. Es
considera que la principal activitat de l’infant és el joc i que tot el temps que passa a les llars i tots els
espais son educatius.
Les activitats s’organitzen a partir de les tes grans àrees d’aprenentatge:
ÀREA 1: Descoberta d’un mateix i dels altres; Autoconeixement i gestió de les emocions;
afectives i comunicatives; Joc i moviment; Autonomia personal i relacional

Relacions

ÀREA 2: Descoberta de l’entorn; Exploració de l’entorn; Experimentació i relació; Raonament i
representació
ÀREA 3: Comunicació i llenguatge; Observar, escoltar i experimentar; Parlar, expressar i comunicar;
Interpretar, representar i crear
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Què oferim ?
Llar d’infants: Pont d’Estels, Les Torretes i Riu de Sons
 De setembre a juny: De 8 a 17h.
 De l’1 al 15 de juliol, jornada intensiva de 8h a 15h. L’AMPA organitza un servei d’acollida per
completar l’horari fins a les 17h
 Del 16 al 31 de juliol l’AMPA organitza un casalet
 Diferents possibilitats i quotes que oscil·len entre els 138€ i els 204€.
Cuina pròpia. Preus menús:
 Socis AMPA - fixes (mímin 3 dies a la setmana) 6.65€
 No socis-fixes (mínim 3 dies a la setmana) 7.65€
 Socis esporàdics 8€. No socis 9 €
Capacitat:
 La llar Pont d’Estels té una capacitat de 107 alumnes
 La llar de Torretes de 102 alumnes
 La llar Riu de Sons de 74 alumnes
Els alumnes es distribueixen en grups segons les edats. El màxim d’ infants menors d’un any per aula és
de 8, entre 1 i 2 anys és de 13 i entre dos i tres anys de 20. En funció de la demanda es poden fer grups
mixtos, llavors la ràtio de referència que s’estableix és la del grup de menor edat.
Per als més petits, prioritzem atendre les necessitats físiques de descans, d’alimentació, d’higiene i
respectem el ritme de cadascun d’ells i una vegada cobertes l’infant està preparat per experimentar, primer
amb el seu propi cos, després amb els materials que poseu al seu abast de diferents textures per activar
els sentits, estimular la curiositat i afavorir el seu desenvolupament.
Per als més grans, apostem per una metodologia d’avantguarda basada en els espais de lliure circulació,
els infants es poden moure lliurement, escollir en funció del seus interessos l’activitat que volen fer i al
mateix temps, ha de conviure amb els altres i el seu aprenentatge individual s’enriqueix amb el grup.
L’equip educatiu fa propostes de materials, observa i documenta l’activitat de l’infant i com es relaciona
amb l’entorn, interferint el mínim doncs s’entén que és un ésser capaç de pensar, de decidir, de crear i
que aquesta llibertat i autonomia afavoreix el seu creixement.
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A qui ens adrecem ?
A famílies amb infants de 16 setmanes fins a 3 anys.

El nostre compromís
Oferir un servei educatiu que vetlli per al desenvolupament harmònic dels infants a nivell individual i social i
que garanteixi el seu benestar organitzant i planificant la seva estada a la llar tenint en compte les seves
necessitats i interessos. Per tal de dur a terme aquestes tasques els equips educatius es reuneixen
setmanalment. Els documents que s’elaboren s’aproven en el Consell escolar.
Acompanyar des del respecte a les famílies en la seva tasca educativa, oferint suport, assessorament i
afavorint la relació i l’intercanvi d’informació i facilitant la coneixença amb la resta de pares. Planifiquem
una sèrie de trobades amb les famílies al llarg del curs per tal de conèixer-les, planificar la incorporació
dels infants de comú acord i de forma personalitzada, fer el seguiment i valoració del curs... Cada dia les
famílies acompanyen els seus fills/-es a l’aula i poden estar-s’hi el temps que necessitin i també disposem
d’espais habilitats perquè puguin relacionar-se entre ells.
Treballem conjuntament amb els professionals del CDIAP, per tal de fer tasques preventives i
d’assessorament a les educadores i a les famílies.
El personal que hi treballa té la titularització requerida i es forma permanentment per tal d’incorporar les
noves tendències pedagògiques; l’empresa cada any facilita i promou la participació en cursos validats pel
Centre de Recursos i organitza formacions per tal que tothom conegui els Plans d’autoprotecció i de Riscos
laborals.
Es col·labora amb l’AMPA, responsable de gestionar el menjador, materials, festa de final de curs,...
Es faciliten les transicions al 2on Cicle d’Educació Infantil i es fa un traspàs d’informació dins del programa
de Coordinació 0-6 de la nostra zona.

Contacte
Informació i preinscripció:
OME- Oficina Municipal d’Escolarització
Complex Educatiu. C/Josep Tarradellas, 11, baixos.
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.00 i de dilluns a dijous de 16.30 a 19.15
Tel: 93 775 25 38
Correu electrònic: ensenyament@martorell.cat
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Matriculació a cadascuna de les llars.
Llar Pont d’Estels:
Avinguda Francesc Riera s/n.
Tel: 93 774 56 06
Correu electrònic: pontdestels@martorell.cat
Llar les Torretes:
C/ Esparreguera, nº 10
Tel: 93 776 51 82 Correu electrònic: llarinfantstorretes@martorell.cat
Llar Riu de Sons
C/ Sant Genís de Rocafort, nº12
Tel: 93 774 17 03 Correu electrònic: riudesons@martorell.cat

Compliment dels compromisos
A partir de l’any 2018 s’aniran informant, trimestralment, els resultats obtinguts a partir dels indicadors
implementats.

Ajudi’ns a millorar
Anualment es passen enquestes a les famílies usuàries del servei perquè en valorin el grau de satisfacció
i s’estudien les propostes de millora. La participació és important.
Si durant l’any voleu expressar la vostra opinió, queixes i suggeriments ho podeu fer a la mateixa llar i a
l’OME.
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