
 

La nostra Llar  

La Llar d’Infants Municipal Picarols pertany a la xarxa de centres docents sufragats amb 

fons públics de la Generalitat de Catalunya. 

 

DADES TÈCNIQUES 

 Nom  Llar d’Infants Municipal Picarols  

 Adreça  Avinguda de Catalunya, 2 

 Telèfon  977 76 80 96 

 Correu-e  picarols@riudoms.cat 

 Titularitat  Pública 

 Nivells educatius  1r cicle d’Educació Infantil 

 Descripció per edats  Lactants caminants: d’1 a 2 anys  

 Nadons: de 4 a 12 mesos   Caminants: de 2 a 3 anys 

 Règim de permanència  Mixta 

 

BREU HISTÒRIA 

Anteriorment, la Llar d’Infants Municipal Picarols estava ubicada al centre 

del poble en un antic edifici del col·legi de les Germanes de la Consolació, 

situat a la Pl. de la Mare Cèlia. Actualment està situada a l’avinguda de 

Catalunya, 2, dins el recinte escolar de segon cicle d’educació infantil i 

primària Beat Bonaventura Gran. L’edifici consta de dues plantes; la primera 

està ocupada per la llar d’infants municipal i la segona està ocupada pel 

segon cicle d’aquesta etapa educativa, juntament amb una aula de P-2 de la 

llar d’infants. 

 

LES AULES 

 3 aules de P-2  

 2 aules de P-1 

 1 aula de lactants 

 1 aula dormitori 

 1 aula polivalent 

 1 pati 
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PERSONAL DOCENT 

 Directora  Elvira Mestre Juncosa  

 PERSONAL DOCENT 

 Aula de P-0 
Carme Munné (Els Estels) 

Elvira Mestre (suport) 

 Aula de P-1 
Francisca Antequera (Els Núvols) 

Meritxell Fabra (Els Coets) 

 Aula de P-2 
 Elisabet Araque (Les Llunes) 

 Núria Artiga (Les Estrelles) 

 AUXILIARS 

  Montse Guinjoan 

 Aida Ruiz  

 

Metodologia  

METODOLOGIA 

 
La Llar d’Infants Municipal “Picarols” és un servei públic que ofereix l’Ajuntament de 

Riudoms a totes les famílies que desitgin portar els seus fills i filles a un centre educatiu 

que esdevindrà un context enriquidor per l'infant, ajudant-lo a desenvolupar-se 

harmònicament en les cinc capacitats més importants: sensorials, motrius, cognitives, 

socials i afectives. 

 

A la Llar d’Infants Municipal "Picarols", com a centre educatiu, l’infant anirà adquirint 

un coneixement, domini i acceptació del propi cos, establirà una diferència entre si 

mateix i les persones que l’envolten, i aconseguirà una progressiva autonomia en les 

rutines i activitats quotidianes. 

 

L’obtenció d’aquestes habilitats motrius, perceptives, motores i lingüístiques permeten, 

https://1.bp.blogspot.com/-M2Z14GzC1ZU/WCxYtD5dAFI/AAAAAAAABSQ/6vu4UZWdC30LEDT6fy0nwTmDkB8LWFzcQCLcB/s1600/Aula_nadons.JPG


 

al voltant dels tres anys, contemplar l’infant amb unes primeres adquisicions bàsiques 

consolidades que s’ampliaran en els cicles posteriors. 

La Llar d’Infants actua com a vehicle transmissor de coneixements i de valors, al 

mateix temps que busca la integració i la cohesió social a partir de l’acció educativa. 

 

Establim una bona relació afectiva i estimuladora amb els infants, intentant crear un 

ambient acollidor i tranquil·litzador per tal d’aconseguir un bon desenvolupament en 

l’infant i una bona imatge positiva de si mateix. 

 

Afavorim la socialització dels nens potenciant les destreses socials bàsiques: 

participació, comunicació, respecte, imitació, llenguatge i, sobretot, mantenim 

una  actitud perceptiva davant les necessitats dels infants (de son, gana, pipi,...). 

 

La metodologia que apliquem en el procés d’ensenyament i aprenentatge té en 

compte aspectes com la motivació, el pensament intuïtiu, la individualització, la 

socialització, la globalització, el joc, la funcionalitat,... sense deixar de banda la 

manipulació, l’experimentació i el descobriment de tot tipus de materials. 

 

La tasca educativa que duem a terme es basa en l’observació directa per part de 

l’educadora, per tal de veure si l’infant va seguint positivament el seu desenvolupament 

en tots els nivells. Amb un bon seguiment del nen observarem la progressió i 

maduració d’aquest, al mateix temps que podrem detectar i prevenir possibles 

necessitats educatives especials. 

 

Recordem que la Llar d’Infants és la base de l’educació dels nostres fills i filles així que 

cal que entre tots, família i escola, treballem per unes òptimes condicions! 

 

L’equip d’educadores de la Llar d’Infants i la Regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament 

de Riudoms 

 

PROJECTE EDUCATIU 

El Consell Escolar va aprovar el 21 de juny de 2016 el Projecte Educatiu del Centre pel 

curs 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/krfto0reswav7hi/PEC%202016-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/krfto0reswav7hi/PEC%202016-17.pdf?dl=0


 

Aspectes organitzatius  

CALENDARI ESCOLAR 2017-2018 

 

• Inici del curs: el 12 de setembre del 2017. 
• Nadal:  del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018  (ambdós inclosos). 
• Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril del 2018 (ambdós inclosos). 
• Festes Locals: 

o 24 de novembre: Festivitat del Beat. 
o 25 de juliol: Sant Jaume. 

• Dies de lliure disposició: 
o 13 d’octubre 
o 7 de desembre 
o 12 de febrer 
o 30 d’abril 

• Fi de curs: el dia 31 de Juliol del 2018. 

 

HORARI ESCOLAR 2016-2017 

L'horari bàsic de la Llar d'Infants Municipal corresponent a 5,5 hores diàries 

s’estableix en dues modalitats de franges horàries: 

• Modalitat A: De  9:00h a 12:30h i de 15:00h a 17:00h. 
• Modalitat B: De 8:00h a 13:30h. 

 

QUOTES 

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en l'ordenança fiscal 

número 14 de l'Ajuntament de Riudoms, que adjuntem en el següent link: 

http://www.riudoms.cat/sites/riudoms/files/ordenanca_fiscal_num_14.pdf 

 

SERVEI DE MENJADOR 

Les tarifes aprovades del preu públic per la prestació del servei de menjador als centres escolars 

que presta l’Ajuntament de Riudoms les trobareu en el següent link: 

http://www.riudoms.cat/sites/riudoms/files/preu_public_servei_de_menjador.pdf 

 

http://www.riudoms.cat/sites/riudoms/files/ordenanca_fiscal_num_14.pdf
http://www.riudoms.cat/sites/riudoms/files/preu_public_servei_de_menjador.pdf


 

CONSELL ESCOLAR 

 Directora de la Llar  Elvira Mestre Juncosa 

 Representant de l'Ajuntament  Maria Cros Torrents 

 Representant de les educadores  Núria Artiga Oriol 

 Representant de les educadores  Elisabet Araque Gimeno 

 Representant de pares i mares  Vanesa García Hurtado 

 Representant de pares i mares  Xavier Martínez Franco 

 Representant del PAS  Isabel Hernández González 

 


