LLAR D’INFANTS LA FALGUERETA
L’escola bressol La Falgureta és una llar d’infants rural i municipal que es troba situada a la
població de Fogars de la Selva.
LA LLAR I L’INFANT
La Falguerta imparteix el primer cicle d’educació infantil, que té un carácter no obligatori, i acull
infants des dels quatre mesos fins als tres anys d’edat. Els infants troben a l’escola un indret
acollidor i segur que respon a les seves necessitats i moments evolutius, i un conjunt d’activitats
i experiències que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge.
L’escola bressol té com a eix central l’infant competent, protagonista, actiu i amb curiositat i
desitjos per aprendre. Les educadores acompanyen l’infant en aquest procés de
desenvolupament de les seves capacitats i possibilitats, sempre des de l’afecte i el respecte, i
respectant el ritme d’aprenentatge de cada infant.
EL CONTEXT I LA VIDA QUOTIDIANA
Els espais que es troben a la llar estan preperats de manera que siguin un agent educatiu més,
ofereixen una intencionalitat educativa on l’infant a través del joc pot desenvolupar les seves
capacitats motrius, emocionals, cognitives i de relació. La distribució i organització dels espais
tan interiors com exteriors estan pensats perquè siguin acollidors i segurs.
La distribució del temps, les rutines i la quotidianitat són molt importants en l’etapa 0-3, ja que
donen confiança i seguretat a l’infant, i ajuden a crear un marc estable i ordenat. Aquest marc
alhora també ha de ser flexible i dinàmic per ajustar-se i adaptar-se a les diferents situacions
que sorgeixen a diari i d’aquesta manera atendre les necessitats i ritmes de cada infant.
A la llar hi ha moltes situacions de gran valor educatiu, com poden ser els moments de joc, els
moment de descans, d’higiene personal, d’alimentació... A partir d’aquestes vivències els infants
experimenten, construeixen, es comuniquen, descobreixen, conviuen i mica en mica van
avançant cap a una autonomia progressiva.
LES FAMÍLIES
Creiem que l’educació és una tasca conjunta entre família i escola. La cooperació, la participació,
el respecte i la confiança són un element esencial per afavorir la convivència. La motivació i
l’aprenentatge són indissociables, els valors s’aprenen a partir de la vida quotidiana i la

convivència. La cohesió social es promou i es viu a partir de les xarxes de relacions i la cooperació
amb l’entorn.
El contacte diari amb les famílies permet un transpàs d’informació necessari pel benestar de
l’infant, i aquest es complementa amb altres trobades més estructurades i formals com poden
ser reunions grupals o entrevistes individuals.
L’EQUIP EDUCATIU
El treball en equip garanteix una acció educativa de qualitat, que es basa en acordar i establir
diferents aspectes a nivell organitzatiu i pedagògic. La col·laboració entre les diferents
professionals és clau per tal d’afevorir i crear una acció educativa de qualitat, per aquest motiu
es garanteixen espais de trobada entre les educadores per tal de poder coordinar, programar,
reflexionar, compartir i formar-se de manera continuada.
L’equip educatiu de la Falguereta està format per tres educadores: una mestra d’educació
infantil que ocupa el càrrec de directora, i dues tècniques en educació infantil.
L’equip educatiu de la llar es coordina i treballa juntament amb altres professionals i serveis que
dónen resposta a la petita infància, per tal d’assegurar i vetllar per una atenció adequada als
infants i a les seves famílies ( com per exemple el CDIAP).

-

Adreça: Zona de serveis: Ctra. BV-5122, km 5.05
08495 Fogars de la Selva

-

Telèfon: 93 764 45 59

-

Correu electrònic: a8066735@xtec.cat

-

Horari: de 9 a 17h

Per més informació relacioanda amb la llar d’infants La Falguereta us podeu adreçar a les
oficines municipals de dilluns a dijous de 9 a 15h o divendres de de 9 a 15h i de 17 a 20h.

