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FEDAC Súria

La Llar d’Infants és de titularitat FEDAC, està inte-
grada al Centre FEDAC Súria.
 
Proporcionem als més menuts situacions que els per-
metin la progressiva adaptació, afavorint el desco-
briment i coneixement personal, vetllant pel benestar 
i oferint situacions que siguin el màxim d’agradables.

Tenint en compte que cada infant és diferent, ate-
nem totes les seves necessitats bàsiques comptant 
també amb el suport i col·laboració de les famílies. 

Plantegem així, una estreta interacció entre família 
i escola per tal d’afavorir el desenvolupament har-
mònic, entenent la tasca d’educar com una com-
petència compartida.

Garantim l’aplicació dels principis de coeducació, 
convivència i la salut en la programació de les ac-
tivitats.
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Pautes d’adaptació

Anomenem adaptació al període que l’Infant ne-
cessita per incorporar-se i familiaritzar-se en un en-
torn nou per a ell. Per tal de què aquest període 
sigui el més agradable possible, us proposem unes 
petites pautes:

• Abans que comenci l’escola es farà una entrevis-
ta prèvia amb la mestra i es concretaran uns horaris 
per als primers dies.

• Els primers dies és convenient fer estades curtes a 
l’escola per tal d’anar assolint mica en mica aquests 
nous canvis. 

• Els primers dies s’ha de procurar que l’infant no 
rebi d’altres canvis (com treure xumets, bolquers,...) 
per tal d’evitar situacions d’angoixa.

• Deixeu-los estant convençuts i manifestant la tran-
quil·litat de deixar-los amb persones que els cuiden 
i que els ajuden a créixer sans, segurs i contents.

Mica en mica, el vostre fill o filla anirà establint unes 
rutines que li donaran seguretat.
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Salut

A l’escola vetllem per la salut i el benestar de tots 
els nostres alumnes. Si veieu que el vostre fill o filla 
presenta alguna afecció que li provoca malestar, 
no el/la porteu a la Llar. Les situacions que s’han 
d’evitar són:

• Té febre superior a 37º i/o tos.
• Té diarrea i/o vòmits.
• Paràsits intestinals, fongs o polls almenys fins a 24h 
després d’haver iniciat el tractament.
• Conjuntivitis.
• Infeccions a les vies respiratòries fins que ja no 
tingui febre.
• Varicel·la fins que totes les lesions estiguin seques.
• Altres malalties que produeixen febre, no es pot 
tornar a l’escola fins que hagi estat tot un dia sense 
febre.

* A més a més, caldrà seguir totes les mesures indica-
des pel Departament de Salut sobre la COVID-19.
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Alimentació

Per tal d’afavorir uns hàbits alimentaris saludables, 
l’esmorzar dels petits serà fruita o entrepà, i evitarem 
sucs, batuts i brioxeria.

Recordar-vos la importància de què s’habituin a 
tenir una dieta el màxim de saludable possible. Per 
això us recomanem que la fruita la portin tallada i 
en un tupper.

Per altra banda, l’horari del servei de menjador és 
a les 12:30h. Després de dinar  tots els infants faran 
la migdiada. En aquest cas cal portar:
• Llençol/baixera individual.
• Llençol per tapar.
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Comunicacions

Les comunicacions per part de l’escola es rebran 
a través del correu electrònic o per Clickedu. Els 
infants de Llar també disposaran d’agenda on s’es-
tablirarà la comunicació família/escola.

Per fer el seguiment dels nens/es, es lliuraran dos in-
formes durant el curs (al desembre i a final de curs).

També es farà una entrevista inicial, una de segui-
ment, si cal, i l’entrevista final. Si convé, durant el curs 
es pot fer demanda per fer alguna entrevista més 
amb la tutora.
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Metodologia de treball

La nostra metodologia de treball es basarà en 
l’aprenentatge a través de la manipulació i l’ex-
perimentació, tot ajudant i guiant en la formació 
d’hàbits.

Per això aprenem jugant i socialitzant-nos.
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Participant de festres i tradicions: Castanyada, Na-
dal, Carnestoltes,...



A través de la formació d’hàbits: respectar el ma-
terial de la classe, seure correctament durant una 
estona, rentar-se les mans i la cara, manifestar ver-
balment la necessitat d’anar al wàter, etc.
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Potenciant els hàbits de convivència: saludar i aco-
miadar-se, endreçar les joguines, utilitzar la papere-
ra, saber esperar el torn de paraula, etc.

Donant importància al llenguatge oral (explicant 
contes, fent titelles), al llenguatge musical (cantant 
cançons, escoltant música), al llenguatge matemà-
tic (amb colors primaris, formes), al llenguatge plàs-
tic (amb pintura, ceres, aquarel·les, etc.) i a la intro-
ducció de la llengua anglesa.

Treballant la motricitat fina (amb plastilina, gomets, 
encaixos) i la psicomotricitat (jugar amb pilotes, cer-
cles, pujar i baixar escales, saltar, córrer, etc.)

A més a més, hem afegit un seguit d’elements Pikler  
a les aules per reforçar el moviment lliure dels in-
fants, i també l’ús de diverses taules de llums com a 
element d’experiementació i desenvolupament dels 
més petits, on els infants exploren a partir de la ma-
nipulació i l’observació.



Horaris

L’horari general és els següent:

• Acollida matinal, de les 8:00h fins les 9:00h.

• Jornada de matí, de les 9:00h fins les 13:00h.

• Servei de menjar i descans de 13:00h. a 15:00h.

• Jornada de tarda, de les 15:00h fins les 17:00h.
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Material 

LACTANTS Llar 0
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• Una muda completa de la temporada (roba inte-
rior, pantalons, samarreta, mitjons i sabates).
• 2 paquets de tovalloletes humides.
• 1 paquet de bolquers.
• 1 xumet amb capseta (optatiu).
• 1 cantimplora.
• 2 capses de mocadors de paper.
• Una foto amb la família i dues fotos de carnet.
• 1 paquet de bosses de plàstic 25x30.
• Pitet / bata manigues.
• 1 muselina.

*Cal portar el material marcat amb el nom i cognoms.

CAMINANTS Llar 1

• Una muda completa de la temporada (roba inte-
rior, pantalons, samarreta, mitjons i sabates).
• 2 paquets de tovalloletes humides.
• 1 paquet de bolquers.
• 1 xumet amb capseta (optatiu).
• 1 cantimplora.
• 2 capses de mocadors de paper.
• Una foto amb la família i dues fotos de carnet.
• 1 paquet de bosses de plàstic 25x30.
• Bata preferiblement sense botons. 
• Bata de pintura.
• Crocs.

*Cal portar el material marcat amb el nom i cognoms.
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Informació diversa

• VESTUARI: roba còmoda tant per l’autonomia 
d’anar al lavabo com perquè puguin estar millor a 
l’hora de fer activitats i jugar.

• INFORMES: Llar 1 i Llar 2 al desembre i juliol / Llar 
0 al juliol.

• EXCURSIÓ Llar 2: Al tercer trimestre es farà una 
excursió amb autocar de tot el dia (a concretar 
lloc i data). A més a més, al llarg dels curs realitza-
rem petites sortides locals amb l’ajut de les famílies 
(ja ho anirem comunicant amb temps).

• FOTOS: cada infant a final de curs tindrà el seu 
recull de fotos penjat a la plataforma clickedu

• PSICOMOTRICITAT: portar xandall i bambes el 
dia indicat per les mestres. 

Material 
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MATERNALS Llar 2

• Una muda completa de la temporada (roba inte-
rior, pantalons, samarreta, mitjons i sabates).
• 2 paquets de tovalloletes humides.
• 1 paquet de bolquers si encara en fa ús.
• 1 cantimplora.
• 2 capses de mocadors de paper.
• 2 fotos de carnet.
• Crocs

I també:

• Bata preferiblement sense botons.
• Bata de pintura.

*Cal portar el material marcat amb el nom i cognoms.
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Informació diversa

I tota la informació de l’escola a la 
nostra pàgina WEB i Xarxes Socials!

http://www.suria.fedac.cat

AFA (Associació de Famílies d’Alumnes)
Us convidem a què formeu part activa de l’AFA de 
l’escola, què s’encarrega d’organitzar activitats lú-
diques, educatives i festives per a tots els infants i 
col·labora en les activitats pròpies de l’escola. La 
quota per formar-ne part és de 25€ anuals per fa-
mília. Podeu veure molt més sobre qui son, què fan i 
com col·laborar a:
https://sites.google.com/view/ampa-fedac-suria

Calendari escolar 2021-22
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• Començament del curs: el dijous 2 de setembre.

• Fins el dia 10 de setembre l’horari d’adaptació 
serà de 8h. a 14h. A partir del dia 13 ja serà horari 
normal.

• Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 
de gener els dos inclosos. 

• Vacances de Setmana Santa: del 11 al 18 d’abril 
els dos inclosos.

• Del 27 de juny al 27 de juliol l’horari serà de 8h 
a 15h. i no hi haurà servei de càtering (si convé 
caldrà que porteu el menjar dels infants).

• Els dies festius de lliure disposició de La Llar seran 
enguany els següents: 29 octubre, 7 de desembre, 
20 de gener (festa local), 28 febrer i 2 de maig. 


