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Educació pels santquirzencs

Llar d’Infants
Els Quirzets

Entrevista a Lluis Espinal, Director de la Llar d’Infants.

Quins nens vénen a aquesta Llar?
Doncs els nens els dividim en dos grups: lactants, que són 
de 4 a 18 mesos i caminants, que són de 18 mesos a 3 
anys.

I què es potencia en cada un d’aquests grups?
Amb els lactants treballem molt els sentits, que es desco-
breixin ells mateixos, que es reconeguin, que aprenguin a 
observar... De fet, veure els grans els serveix molt 
d’estímul per a fer coses noves!

I als caminants què els hi ensenyeu?
A aquests els ensenyem a sociabilitzar-se,
a aprendre a compartir, a treballar en grup, a
experimentar noves sensacions i gustos... 

Què vols dir amb experimentar
noves sensacions?
Per exemple, aquest any els hi vaig posar
gelatina en un plat i van poder tocar-la,
tastar-la, jugar amb ella... L’any passat ho
vàrem fer amb la xocolata desfeta. A ells els
hi encanta!

A nivell d’horaris com ho gestioneu?
Som flexibles però si que tenim una rutina, als
nens els hi va molt bé per a no estar desorientats.
A les 9.30h tots els nens ja han d’haver arribat, després 
esmorzem i tot seguit mirem un conte i fem alguna fitxa o 
activitat. Després sortim una estona al pati a jugar.

I cap a les 12h a dinar no?
Si, rentem les mans i després dinem tots plegats. Després 
dormen una estona, màxim 2 hores i ja és a la tarda quan 
tornem a fer alguna altra activitat de manualitats com 
enganxar gomets, pintar, jugar amb plastelina, fer puzzles, 
etc.

Què us diferencia de la resta de Llar d’Infants?
Al ser dos professors per aproximadament 10 alumnes 
ens permet prestar molta més atenció a tots els nens i 
nenes. Els podem controlar més, els hi donem el màxim 
d’afecte, estem més amb ells, pots fer-ne un seguiment 

més exhaustiu. En definitiva, és molt més familiar i proper.

Explica’ns algunes activitats diferents que feu
Doncs fem la maleta viatgera. Es tracta d’una maleta 
plena de llibres de la qual cada setmana el nen o nena se 
n’emporta un a casa, i els pares li han d’anar llegint. Així 
doncs, cada setmana el nen/a té un llibre nou per a 
treballar. Això els hi agrada i sempre és una bona manera 
d’aprendre.

I per les festes?
Sí, sempre fem alguna cosa: el Carnestoltes, Sant Jordi, 
el Nadal, la Castanyada... sempre inventem manualitats 
per a fer que tots ells s’ho passin bé i disfrutin de la festa!

Sabies que...

Per aquest proper curs 2012-13 
hi ha apuntats 10 nens per a 

realitzar el proper curs a
la Llar d’Infants.

Seran 5 lactants i 5 caminants.


