LA LLAR D’ INFANTS UN ESPAI QUE ACOMPANYA
A la Llar d’Infants partim de la concepció de l’ infant com a persona competent, capaç
de pensar, participar, decidir, establir vincles afectius i relacions diverses, amb dret a
viure en un ambient agradable on se senti respectat, estimat i valorat.
Des d’una escolta activa i amb una mirada de confiança, possibilitem que els nens i les
nenes cerquin noves descobertes, caminant cap a una major autonomia, reforçant la
seva autoestima i acompanyant el procés de desenvolupament de les pròpies
capacitats.
El joc és l’ activitat fonamental de l’ infant, necessària pel seu creixement físic, afectiu i
social. A la Llar oferim propostes diverses amb materials adaptats als diferents
moments maduratius i als interessos de cada infant. A través del joc els nens i les
nenes poden establir relacions significatives, experimentar, descobrir i aprendre allò
que a cadascú li interessa més en cada moment.
Les situacions quotidianes proporcionen als infants moments de veritable
aprenentatge, els permeten construir relacions personals estables, els ajuden a
conèixer-se, a ser més autònoms, a estructurar el seu pensament, a adquirir habilitats
socials i valors fonamentals per a la convivència, com ara el respecte, la solidaritat i la
col·laboració.
QUÈ SÓN ELS AMBIENTS DE LLIURE CIRCULACIÓ ?

Els ambients són entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, escollir
i desenvolupar-se de forma natural en relació als seus interessos i motivacions.
Són espais que respecten la diversitat, que tenen en compte en tot moment el ritme
individual de cada nen i nena i que aquesta sigui viscuda com una riquesa per a l’
intercanvi i la cooperació.
El ambients de lliure circulació són espais d’ auto-aprenentatge, a cada espai hi ha
unes propostes per tal que els nens i les nenes investiguin amb allò que se’ls hi
ofereix. L’ infant és el principal protagonista del seu aprenentatge ja que fa els seus
propis descobriments mitjançant la pràctica i així pot interioritzar els nous
coneixements. Es tracta d’ un aprenentatge significatiu.
Cada nen ho fa des del seu procés individual, al seu ritme i sense imposicions.
Es basa en una pedagogia lliure i activa que té com a eix principal l’acceptació i el
respecte per la persona i que té com a funció entendre i ajudar al nen i la nena a
desenvolupar-se en totes les dimensions.
Els anomenem “de lliure circulació” perquè durant el temps que dura l’activitat cada
infant pot canviar d’escenari, sempre que ho vulgui.
Els adults hi som per acompanyar i col·laborar però mai per dirigir la descoberta de l’
infant.

LES NOSTRES PROPOSTES
Els ambients que tenim a la Llar són:
LA MASIA
Espai de joc simbòlic
En aquest espai l’ infant pot simular la seva vida quotidiana. El fet de representar accions i
moments del dia a dia, l’ajuda a interpretar el món que els envolta. Per tant a la Masia es
desenvolupa el joc simbòlic, on cada nen representa, imita, reprodueix les pròpies vivències,
crea i resol conflictes des de la seva realitat.

EL LABORATORI
Espai per a la creativitat
El laboratori és un espai de ciència, d’experimentació i creativitat on l’ infant pot deixar volar la
seva imaginació amb els materials que hi pot trobar.
És important que l’ infant tingui al seu abast el material, el manipuli sensorialment,
experimenti, per després passar a crear i fer descobriments. La seva curiositat fa que ells
mateixos es plantegin preguntes, facin petites hipòtesis i representin el món.

LA PEDRERA
Espai de construccions
Aquest espai convida als infants a manipular, construir, seriar, apilar... i així desenvolupar el
pensament lògic-matemàtic i per tant la capacitat de buscar solucions, resoldre problemes,
utilitzant el pensament lògic, el raonament, etc.

EL PATI
Espai de la natura
El pati és un espai educatiu més que forma part de la Llar i que ofereix un entorn diferent a
l’aula. Un entorn a l’aire lliure en el que la naturalesa i els seus elements hi són presents i que
ofereix altres possibilitats de moviment, de joc i de relació amb aquest.

PSICOMOTRICITAT
Espai de moviment
Aquest espai té com a finalitat el desenvolupament de les diferents capacitats motrius,
cognitives i socio-afectives que es posen de manifest a partir del joc i el moviment , que
l’ajuden a millorar i ampliar les seves possibilitats tot afavorint la seva confiança emocional, el
desenvolupament de la seva identitat i l’ autonomia personal.

