


LA LLAR D’INFANTS 

 
QUÈ ÉS? 

La Llar d’infants és un espai on els 

nens i nenes viuen i s’eduquen unes 

hores al dia. És aquí on estan en 

contacte amb els altres nens de la 

seva edat i les educadores en un 

ambient adequat a les seves 

necessitats.  



OBJECTIUS 

 

• Un bon vincle afectiu amb les 

educadores i una estabilitat emocional. 

• L’adquisició d’autonomia i hàbits socials. 

• El desenvolupament del llenguatge i la 

comunicació. 

• La creativitat, l’interès i la curiositat per la 

descoberta. 



 

COM ES TREBALLA? 

 



HORARI 

 

Horari acollida matí:   7:45h– 9:00h 

  

MATÍ 

Horari entrada:             8:50h– 9:05h 

            9:30h 

          10:00h 

Horari sortida:          12:00h 

          12:30h 

          13:00h  

Horari menjador:        12:30h–15:00h 

 

TARDA 

Horari entrada:            14:55h–15:05h 

Horari sortida:              17:00h 

  

Horari acollida tarda: 17:00h–19:15h 



ADAPTACIÓ 

 

El període d’entrada dels nens i 

nenes a la Llar, que anomenem 

“període d’adaptació” afecta als 

infants, a les famílies i als 

educadors. 

Aquest període suposa un canvi 

d’ambient, d’espais i de persones.  



A QUÈ  S’HA D’ADAPTAR L’INFANT 

 



REACCIONS DELS INFANTS   
 



 

COM ELS AJUDEM? 

• Entendre i respectar el procés 

individual de cada infant. 

• Possibilitat horari més reduït les 

primeres setmanes. 

• Acomiadar-se del nen o nena 

de forma breu i afectuosa. 

• Portar el xumet els primers dies a 

la motxilla i marcat. 



MATERIAL 

 

Motxilla (agenda personal) 
Bata 

Bata pintura 

Got de plàstic 

Muda completa de recanvi (amb bossa de roba 
marcat amb els nom) 

Caixa de tovalloletes humides  

Recanvi de bolquers 

Mitjons per anar descalç (psicomotricitat) 
4 fotografies carnet 
  

Servei menjador: 

Pitet (es canvia cada dia) 

Llençol 

Manta petita 

Xumet marcat amb el nom 

  

Servei d’autocar:  

Impermeable dins la motxilla 



IMPORTANT: 

  

• Les jaquetes i bates han de portar una 

beta llarga per a poder-les penjar. 

 

• És indispensable portar tota la roba i 

objectes personals degudament 

marcats. 

 

• És important que els nens i nenes vagin 

vestits amb roba còmoda. 


