
 VIU, COMPARTEIX,
EXPERIMENTA I CREIX
La LLar d' Infants Municipal Els Patufets és
un centre educatiu per a nens i nenes entre
els 4 mesos i els 3 anys  gestionat per l'
Ajuntament de Canyelles.
Compta amb un equip expert que basa els
seu treball en el respecte de les diferències
individuals i els ritmes evolutius dels infants,
tot estimulant les seves capacitats. 

  En les properes pàgines et presentem
l'essència del nostre projecte educatiu.

 

QUI SOM I COM ENTENEM
L'EDUCACIÓ?

 
PROJECTE EDUCATIU

BASAT EN LES
INTEL·LIGÈNCIES

MÚLTIPLES
 

LES NOSTRES
INSTAL·LACIONS

 



Les professionals en atenció directa als infants són:
- La directora de la llar d'infants
- Una educadora tutora per cada aula 
- Les educadores de suport a l' aula

També formen part de l'equip la cuinera que prepara els àpats diaris i un conserge que
s'ocupa del manteniment de les instal·lacions.

Tenim un equip motivat amb una llarga experiència professional i que compta amb la
titulació de tècniques en educació infantil i mestres d'educació infantil.

Treballem coordinadament amb professionals de diferents serveis com:
Centre de detecció i atenció precoç CDIAP 
Equip de pediatria del dispensari mèdic.
Equip de serveis socials de l' Ajuntament de Canyelles
 
Som una escola bressol inclusiva
 
Formem part de  la Xarxa d' Escoles Bressols municipals de Diputació de Barcelona i
som centre autoritzat del departament d'  Educació de la Generalitat de Catalunya.

QUI
SOM ? 



En el projecte educatiu de la Llar d' Infants s'hi
reflecteixen les corrents pedagògiques més
importants d’un temps fins a l’actualitat, des de
Maria Montessori, Piaget, Vigotsky, Bruner,
Regio Emilia, Steiner- Waldorf, la
neuropsicologia i neuroeducació, l'Escola Activa
i els aprenentatges primerencs. 

Les diferents metodologies educatives
treballen per a un objectiu comú, que els
infants desenvolupin plenament i de manera
integral les seves capacitats en un ambient de
creativitat i llibertat d’expressió per tal
d’augmentar la seva autonomia, mentre
fomentem hàbits de col·laboració, respecte i
confiança.

QUÈ SÓN ELS APRENENTATGES
PRIMERENCS?

És una metodologia basada en l' estimulació de
connexions cerebrals. La capacitat de crear
connexions neuronals no és constant durant tota la
vida, els moments més favorables van des de la
concepció fins als 8 anys.

L’educació ha de garantir, afavorir, mantenir i
estimular la creació i utilització d’aquests
circuits, donat que com més els fem servir més
àgils són i afavoreixen els processos
d’aprenentatge.

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU ESTIMULA
LES INTEL•LIGÈNCIES MÚLTIPLES A TRAVÉS
DE L’EXPERIMENTACIÓ, L’EXPLORACIÓ, LA
MANIPULACIÓ I LES EMOCIONS.



A la LLar d' Infants s' estimula les intel·ligències
múltiples a través de l’experimentació,
l’exploració i la manipulació, sense oblidar-nos
de les emocions, els sentiments i els afectes com
a eines d’integració i interiorització de
coneixements. 

El primer cicle d'educació infantil és una etapa
clau per assentar les bases d'aquestes
capacitats.

Àrea lingüística : Bona emisió de sons, vocabulari, expressió
verbal i escrita.
A través de la psicomotricitat, la música, l’art, la ciència i el medi,
treballem les capacitats intel·lectuals i emocionals, com
l’autoestima, la seguretat i l’empatia.

ESTIMULACIÓ DE
LES
INTEL·LIGÈNCIES
MÚLTIPLES

Àrea lògico-matemàtica : Exploració, experimentació,
investigació, lògica, raonament, numèrica i càlcul.



A través de la psicomotricitat, la música,
l’art, la ciència i el medi, treballem les
capacitats intel·lectuals i emocionals, com
l’autoestima, la seguretat i l’empatia.

Àrea cenèstesica-corporal: Habilitat per a manipular objectes
amb destresa.

ESTIMULACIÓ DE LES
INTEL·LIGÈNCIES
MÚLTIPLES

Àrea musical: Sensibilitat al so, facilitat per a diferenciar sons,
tons, melodies, ritmes, i timbres.

Àrea visual-espaial: Percepció visual, contrastos de colors, línees,
dibuixos, objectes. Domini espaial i imaginació.

Àrea Naturalista: Sensibilitat respecte al món, per a enten-dre’l i
respectar-lo. Món vegetal, animal i medi ambient.

Àrea intrapersonal: Percepció positiva d’un mateix

Àrea interpersonal: Bona relació amb els altres, bona percepció i
resposta als estats d’ànim dels altres.

Àrea emocional: És la capacitat de percebre els sentiments propis
i/o els dels altres, de motivar-nos, de gestionar bé les emocions en
nosaltres mateixos i a les nostres relacions.



MARIA MONTESSORI

JEAN PIAGET

Qualsevol ajut innecessari, és un
obstacle per al desenvolupament.

Quan li ensenyes una cosa a un
infant, li prens per sempre la seva
oportunitat de descobrir-ho per ell
mateix.

COM ENTENEM L'EDUCACIÓ?
CORRENTS PEDAGÒGIQUES:

LEV VIGOTSKY
Els agents educatius poden facilitar
l’aprenentage, però l’alumne ha de
construir-lo.

Els nens i nenes venim amb la
necessitat biològica de construir
vincles amb els altres i això ens
ajuda a sobreviure

RENÉ SPITZ

LORIS MAGALUZZI
Una escola ha de ser un lloc per
a tots els infants basat en la
idea que tots els nens i nenes són
diferents.



. 

Les emocions mantenen la curiositat, permeten i faciliten la comunicació, són
imprescindibles en els processos de raonament i presa de decisions. Les emocions
positives faciliten la memòria i l’aprenentage. Per  a estimular la intel.ligència emocional 
 hem creat el projecte "Emociona't Patufets".

Aprenem a identificar, classificar, i exterioritzar les diferents emocions: alegria, tristesa,
calma, ràbia, por i amor. 

Coneixem el "Monstre dels Colors", conte que ens ajuda a identificar cada emoció amb un
color, d’aquesta manera, els nens i nenes poden identificar fàcilment, etiquetar i classificar
les diferents emocions de manera gràfica. 

Cada setmana un nen o nena elabora a casa amb la família un book fotografiant-se ells
mateixos manifestant les diferents emocions, i quan el porta a l’escola, l'explica als seus
companys, compartint amb el grup diferents situacions que els provoquen emocions
determinades.

PATUFETS
EMOCIONALELS NOSTRES

PROJECTES



A nadons descobrim l’entorn a través dels primers moviments que permetran
desenvolupar i organitzar el  pensament.
A p1 descobreixen les característiques bàsiques dels objectes i els materias, el color, la
mida etc.
A p2  seguim amb la descoberta de característiques dels objectes, materials, i
s’introdueixen operacions matemàtiques, com la classificació i  l' ordenació.

. 

En l’àmbit de la intel·ligència matemàtica, animem als infants a explorar, experimentar i
investigar per a arribar a comprendre el món que ens envolta a través de la prova
d’assaig/error. 
Des que naixem i fins als 3 anys, ens trobem a la fase sensòrio-motriu, vol dir, que
aprenem a través dels sentits i del moviment. 

.
PANERA DELS TRESORS
La panera dels tresors permet descobrir objectes del nostre entorn directe en un ambient
de calma i tranquil·litat. Fomentem l’autonomia i la presa de decisions, en el sentit que
l’infant tria. Amb la panera dels tresors treballem la motricitat fina i la coordinació òculo-
manual. Experimenten amb elements naturals que trobem al nostre entorn amb diferents
formes, textures i materials. Aquesta activitat ajuda a estructurar el pensament a través de
l’acció i que desenvolupa la imaginació i la creativitat.

PATUFETS CIENTÍFIC
ELS NOSTRES
PROJECTES



. 

.

JOC HEURÍSTIC

El joc heurístic és una activitat dirigida específicament a infants de entre 12 i 36 mesos.
Es tracta de col·leccions de materials naturals i que podem trobar al nostre entorn
quotidià. S’ofereix a nens i nenes que es desplacen i que són capaços de posar-ho en
contacte de manera intencional dos o més objectes, aquí observem la qualitat dels
objectes, les seves capacitats i com es comporten aquests elements. 

El joc heurístic contribueix a estructurar el pensament, el llenguatge, les relacions
personals i les accions, augmenta la comprensió verbal, relacionant fets i accions,
augmenta també la concentració i l'atenció. Fan operacions matemàtiques bàsiques.
Es fomenta la autonomia, el compartir, col·laborar i respectar als altres.



. 

.
El joc és la manera més important d’aprendre dels nens i nenes. Una
estimulació adequada dins d’activitats espontànies aprofitant el desig
d’explorar l’entorn i per tant de conèixer i aprendre.

JOC SIMBÒLIC
El joc simbòlic és un tipus de joc per imitacio i recració, permet representar
situacions quotidianes que ajudaran als infants a practicar comportaments i
reaccions davant situacions reals. Aquest tipus de joc és característic dels nens i
nenes al voltant dels 2 anys. Aquest tipus de joc ajuda a estructurar el
pensament, el llenguatge, l’ordre de les accions, i sobretot estimula el llenguatge i
les interaccions socials.

PATUFETS
RELACIONALELS NOSTRES

PROJECTES



SETMANA DELS ANIMALS

Coincidint amb el patró dels animals, als
Patufets celebrem la setmana dels
animals, i convidem a les famílies a
portar-nos els seus animals de
companyia
Els infants aprenen a respectar els altres
i als animals, a tractar-los amb afecte i
amb cura, donar-los atenció i jugar i
riure amb ells.

PATUFETS ECOLOGISTA

El nostre hort amb hivernacle  permet que
tots els infants  gaudeixin dels productes
que ens ofereix l’entorn. Els nens i nenes 
 tenen cura de l'hort, recullen les
hortalisses i les  porten a cuina per tal de
preparar-les i després degustar-les. 

ELS NOSTRES
PROJECTES



SORTIDA A LA GRANJA

A la granja que visitem cada any, els nens i nenes aprenen a reconèixer les
característiques dels diferents animals, el seu hàbitat, el que mengen. Mitjançant
aquesta activitat fomentem l'autonomia la cura i l’estima pel medi ambient, per
ells mateixos i els seus companys i companyes.

L’entorn privilegiat en el que es troba Canyelles, facilita treballar en el
projecte de l’àrea natural. Volem que els infants tinguin sensibilitat
per l'entorn, potenciant el respecte, la responsabilitat i l’estima pel
 món animal i vegetal.



El moviment forma part de l’aprenentatge, també forma part de la nostra manera
d’expressar-nos i relacionar-nos amb el nostre entorn, és una manera d’apropar-nos a tot
allò que ens envolta, siguin persones o objectes. El moviment, la coordinació del nostre cos,
ens ajuda a integrar i interconectar informació dels dos hemisferis cerebrals. Per aquests
motius és importantíssim a aquestes edats treballar la psicomotricitat adaptant-la als
diferents periodes evolutius dels infants-

Aula de nadons (de 4 mesos a un any)
A nadons acompanyem als infants en el seu progrès cap al moviment i el desplaçament,
garantint la seva seguretat i integritat i estimulant al mateix temps aquests assoliments. Per
això els espais estan pensats per a les seves necessitats, amb peces de psicomotricitat toves
amb les que poden pujar i baixar tot gatejant. 

Aules de caminants (de 1 any a 30 mesos)
A aquesta edat a nivell motriu oferim activitats que estimulinla psicomotricitat gruixuda, la
força i l’equilibri.

Aules de maternals (de 2 a 3 anys)
Aquests grups són els experts del centre, els grans, i per tant, els circuits que s’organtizen en  
són més elaborats, de manera que els permet seguir estimulant els grans grups motrius, la
coordinació i la maduració de l’esquema corpora. Es treballen conceptes espaials que de
manera transversal també són aspectes lògico-matemàtics. 

A part de la feina que es fa a la hora de psicomotricitat, cal tenir en compte que tot l’aspecte
motriu es treballa de manera integral a diari al pati, on els infants compten amb motos,
bicicletes, tricicles, tobogans, pilotes, sorral,…

PATUFETS CINESTÈSIC /CORPORAL





Dels 0 als 3 anys comencem a produir les primeres paraules i frases i és molt
important obtenir una bona estimulació a nivell lingüístic a la llar d’infants.
Utilitzem els contes, les cançons, parlem  buscant una bona emissió de sons, un
vocabulari correcte per a una bona comprensió.
Gràcies al nostre projecte lingüístic treballem quatre idiomes: català, castellà,
anglès i italià, donat l'intercanvi cultural sorgit de l’agermanament de Canyelles
amb la vila italiana de Castelvecchio. 
No obstant, el català és la llegua vehicular del centre.

Els infants viuen l’aprenentatge de l’idioma de manera lúdica, divertida i
estimulant.
Fem servir l’estimulació musical i corporal a partir de cançons, anem introduint
aspectes bàsics de l’anglès i l’italià, al mateix temps que desenvolupem habilitats
motrius, la imaginació i la interacció amb un mateix/a i amb els companys.

PATUFETS I ELS IDIOMES



La música i les cançons incrementen la capacitat d’atenció, memòria i
concentració, el llenguatge i el vocabulari. Estimula l’ oïda i es poden treballar
molts aspectes a partir de la música, com ara les rutines, conceptes i elements
propis de la cultura.
A nivell emocional, afavoreix les relacions amb els iguals i amb els adults, aportant
seguretat i confiança, tot comprenenent el significat de diferents accions. 

La música està present a diari a l'escola bressol en els quatre idiomes, i a
partir d’aquestes audicions diàries de diferents artistes de diferents estils
musicals, així com de l’experimentació i manipulació de diferents instruments
musicals.

PATUFETS MUSICAL



Dia dels Drets de la Infància
La tardor i la castanyada
La Fira de Santa Llúcia i el Nadal 
Setmana dels animals
Carnaval
La primavera que coincideix amb la Mona
Setmana cultural de Sant Jordi
Setmana dels oficis
Festa dels colors coincidint amb l’estiu

Les festes entren a la llar i ens omplen de colors, de llum, de vida i de màgia. Unes tenen a
veure amb les estacions de l'any i d’altres estan lligades a la nostra cultura i a les tradicions
populars. Ens posicionen en la temporalitat i els canvis que es produeixen en el nostre entorn
natural i social.

Reviure les festes ens dona elements perquè els nens i nenes coneguin les tradicions, les festes de
la societat a la que vivim, i això significa comprendre-les, respectar-les i estimar-les.

Totes les festes que celebrem tenen un atractiu important i són font d’aprenentatge i
desenvolupament personal. Aquesta és la màgia de les festes: són moments per compartir i
conviure plegats sempre que les circumstàncies ens ho permetin.

Totes les activitats programades ens permeten treballar amb diferents llenguatges i intel·ligències
(musical, corporal, plàstic, relacional, oral) mitjançant els contes, refranys, cançons,
representacions, etc.
El calendari de festes que celebrem a la llar és:

Des de la llar sempre intentem fer partíceps a les famílies de totes aquestes i
moltes altres activitats programades.

PATUFETS FESTIU





8 aules (2 per a nadons, 3 per a caminants d’entre 1 i 2 anys i 3 per a maternals de 2 a 3
anys)
1 sala polivalent de 100m², que la fem servir per a fer psicomotricitat, reunions amb les
famílies, festes(Nadal, Castanyada, Sant Jordi, etc.), teatre amb tots els alumnes de la
llar i activitats diverses, tallers, etc
·Les aules de nadons, disposen d’un dormitori específic per a ells, biberonia i canviador.
·Totes les aules tenen un canviador amb els elements necessaris per mantenir una bona
higiene (piques i aixetes, wc a mida dels nens i nenes). 
Aula de llum amb taula de llum, projector, llanternes, diapositives i tot un recull per poder
fer activitats amb llums i colors.
Dormitori per als caminants diferenciat del de maternals i del de nadons
Espai per deixar els cotxets, cadiretes del cotxe, etc.
Racó de joc simbòlic amb cuineta, taller, disfresses, racó de el/la mestra, racó del/la
metge i perruqueria.
Racó de teatre i biblioteca
Aula d’experimentacions i de pintura de murals
Hort i sorral
Pati tou amb gespa artificial i pati amb sauló diferenciat i amb possiblitats de separar-
los o integrar-los. 

La llar d’infants Municipal Els Patufets compta amb unes instal·lacions modernes,
àmplies i amb llum natural. Els espais estan distribuïts de manera diàfana i adaptats a
les necessitats dels infants.

Compta amb aules específiques, altres compartides i un pati de 750m² envoltats de natura al
costat de l' Escola Sant Nicolau. 

El centre  compta amb:

Disposem de cuina pròpia on a diari s’elaboren els menús prèviament revisats per una
nutricionista seguint les directrius del Departament de Salut de la Generalitat. Els menús
s’adapten en funció de l’edat i les característiques dels infants i les seves necessitats. 
Es segueix la línia d'alimentació de les famílies, des de mètodes des del triturat fins al
baby lead weaning.

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS





AULES
LLUMINOSES I
AMBIENTS CÀLIDS







@llarinfants_els_patufets

@aj_canyelles.cat@aj_canyelles.cat

@aj_canyelles.cat

www.llarinfantselspatufets.cat


