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Llar d'Infants

Josep Pallach
L’art d’educar

Per a nosaltres l’infant és el protagonista de les seves vivències i el seu aprenentatge.
L’infant és actiu, curiós, diferent, creador, amb necessitat d’aprendre,
experimentar, gaudir, ple d’afecte, amb capacitats innates i un gran
potencial.
Des de la Llar, i amb la col·laboració de les famílies, farem que recorri aquest
camí envoltat de respecte, alegria i estimació.
Volem desenvolupar les capacitats dels infants per mitjà del joc, de manera
globalitzada i respectant-ne la individualitat. Posant en valor la vida
quotidiana, els hàbits i l’autonomia per mitjà de propostes i tallers educatius,
i reforçant els llaços de col·laboració i participació amb les famílies.
El personal de la Llar d’Infants Josep Pallach el formen: Directora, 12
educadores, 5 monitores que donen suport a l’hora dels àpats i de la
migdiada, 1 cuinera, 4 ajudants de cuina-netejadores, i 1 auxiliar de
manteniment.
Serveis: La Llar compta amb 10 aules —dues de nadons, quatre d’1 a 2 anys,
i quatre de 2 a 3 anys— i un total de 126 places.
La Llar Josep Pallach té menjador amb cuina pròpia, amb servei diari
d’aliments frescos de proveïdors de proximitat que en garanteixen la qualitat
i que són revisats periòdicament per nutricionistes del Departament. També
compta amb bugaderia i espai reservat per als cotxes.
La nostra llar ofereix els serveis del CDIAP, Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç.

L L A R JO S E P PA LL ACH
C/ de Sant Martí, 33
Telèfon 93 662 77 52 - a8047881@xtec.cat

Llar d'Infants

Rosaura Terrades
L’infant és el protagonista
de les seves experiències

L’essencial és que l’infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li
proporcionarà un saber molt diferent d’aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes.
Emmi Pikler (pediatra hongaresa)
La Llar d’Infants Rosaura Terrades
és un centre educatiu públic, depenent del Departament d’Ensenyament, que va obrir en 1981.
La Llar ofereix a l’infant espais i moments per despertar la seva curiositat, espais per al moviment i per a
l’observació, temps d’atenció i cura personal. L’INFANT, PER A NOSALTRES, ÉS... un ésser únic i sensible, amb
capacitats innates per evolucionar, al seu ritme, en contacte amb un ambient ric en experiències i benestar.
Donem molta importància...
• Al JOC perquè és l’activitat central i base de l’aprenentatge de l’infant.
• A la VIDA QUOTIDIANA perquè és imprescindible tenir cobertes les necessitats bàsiques (alimentació,
higiene i descans) perquè l’infant pugui fer la que és la seva ocupació principal: JUGAR.
Pilars del nostre projecte educatiu:
• L’infant com a protagonista dels seus aprenentatges.
• Relació família-escola des de la reflexió, l’empatia i la confiança.
• El valor de les petites coses de la vida quotidiana .
• Hàbits i autonomia.
• L’exploració i l’experimentació.
• Treball en xarxa, escola oberta a l’entorn i a la ciutat.
• Escola sostenible.
Serveis
• Menjador amb cuina pròpia.
• CDIAP, Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç.
• Servei d’acollida matinal (sempre que sigui possible) organitzat per l’AMPA.

L L AR D ’I N FA N TS RO S AURA TE R R A DE S
Riera de Sant Llorenç, s/n
Telèfons 93 662 79 02 i 634 790 65 - a8047893@xtec.cat - www.rosauraterrades.cat/

ESCOLA INFANTIL

GIMBEBÉ

Eduquem a la natura
Eduquem en la curiositat

Escola infantil per a nenes i nens de 0 a 6 anys.
Natura vora el mar entre pins i eucaliptus que respecta i acompanya la biologia de l’infant.
Des de 1993 a Gavà Mar
Tres llengües vehiculars en tot el procés d’aprenentatge (castellà, anglès, català). Trilingüe en qualsevol moment
del dia (activitats, dinar, esbarjo...). Basat en la metodologia OPOL (One person one language).
Som escola inclusiva
Atenem, respectem i valorem les necessitats i característiques de cada alumne: el seu entorn cultural, els
aspectes emocionals, els fisiològics, els cognitius, el tipus d’alimentació...
Eduquem conjuntament amb les famílies (tenim AMPA).
Tot el professorat està especialitzat en Educació Infantil.
Agrupem els alumnes en funció de l’objectiu educatiu. El nombre d’alumnes per professor varia al llarg de la
jornada.
Tenim més de 30 anys d’experiència utilitzant la nostra pròpia metodologia a Gavà Mar. Som escola Verda,
outdoor learning. Filoscola (filosofia per a nens i nenes). Rítmica Delcroze i Willems. Psicomotricitat. Robòtica
i codificació. Art a la natura (land art). Matemàtiques manipulatives. Racons i ambients d’aprenentatge.
Tot amb l’objectiu que l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge.
Amb més de 6.000 m2 de jardins exteriors amb sortida directa a la platja, que és un espai més per als
aprenentatges.
Cuina pròpia de mercat i proximitat, equilibrada i proporcionada en les quantitats diàries de proteïna, cereals,
verdures, hortalisses i fruites.
Serveis:
Acollida matinal i de tarda. Extraescolars. Escola de pares. Casal d’estiu.

E SCO L A IN FA N TIL GIMBE BÉ
C/ LLANÇÀ, 3, 08850 GAVÀ MAR
93 633 12 38 - www.gimbebe.es - gimbebe@gimbebe.es - al Centre amb cita prèvia tot l’any.

ESCOLA BRESSOL

EL GUIRIGALL
Aprenc a ser feliç

La nostra escola és un espai d'aprenentatge basat en una metodologia activa.
Oferim un espai de creixement per a nens i nenes de 0-3 anys.
Estem especialitzades en la primera etapa d'infantil, 0-3 anys, en diferents àmbits: formació, creació d'espais,
mirada cap a l'infant i serveis per a les famílies.
L'etapa 0-3 és un moment molt important en el desenvolupament de l'infant i el seu cervell.
Amb la nostra metodologia pròpia basada en els vuit sentits aconseguim que
els nostres alumnes estiguin més autoregulats. Això ho assolim mitjançant
experiències, però també estimulant i treballant la part vestibular,
propioceptiva i interoceptiva.
A partir de la nostra experiència i les nostres observacions i coneixements de
les necessitats més profundes dels infants, els nostres esforços se centren a
crear necessitats que ajudin els nostres alumnes a desenvolupar-se en un
ambient de respecte i amor cap a l'altre i el seu entorn.
Mitjançant el joc, eina principal d'aprenentatge al Guirigall, posen en pràctica
moltes situacions que afecten el desenvolupament físic, cognitiu i emocional
de l'infant. També aprenen a comunicar-se, a crear vincles afectius, resoldre
conflictes, etc.
El nostre projecte de menjador és un eix molt important a la nostra escola. És
un espai educatiu on es cultiven hàbits d'autonomia personal, petites normes
de convivència on l'ordre, la neteja i la postura corporal juguen un paper molt
rellevant.En el nostre menú, que està elaborat per dietistes infantils, no hi ha
cap fregit, ni sucres afegits. És un menú elaborat amb productes de
proximitat.
Som una escola trilingüe en què la nostra llengua vehicular és el català.
L'anglès forma part del nostre dia a dia amb personal especialitzat que ens
ajuda a aprendre l'anglès de forma natural.

E S CO L A BR E S S O L E L GUIR IGA LL
RAMBLA SALVADOR LLUCH, 9 (al costat estació de Renfe)
93 638 99 90 - gava@escolaelguirigall.com - www.escolaelguirigall.com - Concertar visita personalitzada.

Llar d’infants

Els Menuts de la Pineda
Eduquem a partir del desig d'aprendre

Els Menuts de la Pineda és una llar d’infants, homologada
pel Departament d’Educació de la Generalitat, que es regeix pels principis de l’escola activa
i on l’infant és el protagonista del seu procés d’aprenentatge.
L’escola, de 1.410 m2, amb una superfície edificada de 300 m2, té un espai de nadons, dos espais per a infants
d’1 any, dos espais per als infants de 2 anys, i una sala polivalent, cinc patis exteriors i zona de bosc.
Oferim una educació multilingüe amb classes en castellà, català, anglès i francès.
Als Menuts de la Pineda basem el nostre mètode educatiu en el desenvolupament harmònic dels infants
diferenciant el desenvolupament maduratiu dels aprenentatges. Procurem als nens i nenes espais per a la
vivència d’experiències de base lúdica i motivant que els permeti connectar amb els seus desitjos i inquietuds,
ajustant els programes a unes propostes de joc coherent i estimulant, sempre a través de l’experimentació i en
contacte directe amb la natura.
Objectius educatius:
• Estimular el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, motrius, socials i emocionals dels petits/es sota
el concepte d’harmonia.
• Potenciar la creativitat, l’interès i la curiositat per la descoberta.
• Garantir la seva seguretat i cobrir les seves necessitats fisiològiques i psicològiques.
• Transmetre, mitjançant les activitats diàries, unes pautes i rutines clares dirigides a aconseguir uns hàbits i una
seguretat que facilitin l’adquisició de nous aprenentatges i que permetin a poc a poc l’adquisició d’hàbits
d’autonomia personal com menjar, higiene, ordre…
• Potenciar la convivència entre nens i nenes i educadores, així com la convivència entre diferents famílies per
tal d’afavorir la igualtat entre persones de diferents sexes, cultures i capacitats físiques i psíquiques.
• Educar en l’amor i el respecte anteposant l’exemple a altres eines educatives.
Serveis:
• Menut Net, servei de webcam a totes les aules i espais exteriors.

• Servei de menjador

• Servei de biometria

• Servei d’acollida

• Agenda electrònica kindertic

• Obert tot l’any

• Servei d’assistència psicològica

L L AR D ’I N FANTS E LS M E N UTS DE L A P IN E DA
Josep Lluís Sert 1, Gavà Mar
638 02 56 46 - info@elsmenutsdelapineda.com - www.elsmenutsdelapineda.com - Visites personalitzades trucant al telèfon.

LLAR D’INFANTS

L’ILLA DELS PETITS
Una llar viva i activa inspirada en la renovació
educativa reggiana (Reggio Emilia

- Itàlia)

Espais acollidors on es potencia l’aprenentatge de l’infant
a través del joc i l’experiència, amb materials naturals i en un entorn ric en estímuls.
La nostra pedagogia busca una visió destinada a entendre la infància com una etapa constructiva en què els nens
i nenes són portadors innats de coneixement, cultura i habilitats, tenint en compte els seus drets.
Línia pedagògica:
• Escola reggiana: El focus principal de la nostra línia pedagògica és l'infant i la seva pluralitat de llenguatges.
• Escola laica: En la nostra escola respectem tota mena de pensaments religiosos. El nostre centre és
aconfessional. D'igual manera, fomentem el respecte i l'acceptació de qualsevol cultura diferent de la nostra
entre iguals.
• Escola oberta: Estem oberts a conèixer noves realitats i a acollir-les fent més enriquidor el nostre context
educatiu.
• Escola integradora: Atenem les necessitats específiques dels infants que ho necessiten i ajudem a
compensar les desigualtats.
• Escola coeducadora i multicultural: Ens impliquem a fer una educació no sexista i alhora multicultural.
• Anglès: L’educadora de parla anglesa participa activament en el nostre dia a dia tant en moments quotidians
com fent activitats.
Els nostres valors:
• L'autonomia a l'hora de moure's per la llar d'infants, triar joguines, ser independent en moments rutinaris...
• La creativitat per treballar i jugar amb els materials de forma no estereotipada.
• La solidaritat, fomentant que els nens i nenes s'ajudin entre ells, puguin arribar a tenir interessos comuns i
treballin en equip.
• La presa de decisions, facilitar que els nens i nenes puguin decidir sobre on jugar i què fer amb el material
proposat.
• La convivència en comunitat, ajudar els infants a aprendre a respectar les normes que ajuden a la convivència,
com el respecte mutu, el respecte vers els materials i totes les actituds necessàries per viure en comunitat en
el futur.
Una escola amable és una ret de temps on cada moment és un instant educatiu únic.
A. Hoyuelos 2013

L L AR I N FA N TS L’ILL A DE LS P E TITS
C/ Sant Pere, 58 Gavà
93 173 58 72 - info@illadelspetits.com - www.illadelspetits.com - Visites personalitzades de dilluns a dijous a les 17.15h.

Llar d'Infants

MÓN PETIT GAVÀ
La feina de l'infant
és crear l'home que arribarà a ser

El projecte educatiu es construeix entorn de tres pilars fonamentals:
l'afecte, la sorpresa i la realitat
Escola inclusiva
Un pilar fonamental per promoure l’equitat i atendre la diversitat de totes les persones, educant els infants en
els valors de solidaritat i empatia.
Personalització de l’aprenentatge
El propòsit principal és l'autoconstrucció de l'infant en què l'ambient i l'adult faciliten, permeten i guien que
l'aprenentatge aparegui a través de l'interès propi de l'infant.
Ambients d’aprenentatge a Infantil
Mètode pedagògic de Maria Montessori amb professionals formats en centres de rigor acadèmic. Els infants
són protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge en un ambient noble, bonic, atractiu i motivador.
Adquisició de les competències bàsiques
Per contribuir al desenvolupament global de l’alumnat, afavorint l’adquisició d’hàbits i valors de manera
autònoma i independent.
• L’escola disposa d’acollida matinal i després de la jornada lectiva.
• Un ambient de Niu (4 a 17 mesos)
• Un ambient de comunicat infantil (18-36 mesos)
• Pati exterior i una terrassa adjunta a l’ambient de Niu
• El servei d’acollida matinal (8h) i després de la jornada escolar (18h)
• Sessions de psicomotricitat

L L AR D'IN FA N TS MÓ N P E TIT
C/ MONTFLORIT, 148. 08850 Gavà
93 662 55 57 - info@monpetitgava.com // coordinaciomonpetit@gmail.com - monpetitgava.org
Visites individualitzades durant la jornada lectiva a través del correu electrònic.

Centre Internacional

Morning Glory Montessori
Creant ciutadans del món

Centre educatiu Montessori, un mètode educatiu científic creat
per la Dra. Maria Montessori fa cent anys.
Els nens treballen amb materials que estan científicament comprovats per millorar la precisió del moviment,
l’autonomia, el desenvolupament del seu intel·lecte, la memòria, l’ordre i el temps de concentració.
La nostra missió
A Morning Glory la nostra missió és "Crear ciutadans del món" mentre fomentem l'aprenentatge de l'idioma
universal, que és l'anglès, en un entorn internacional. Amb l'ajuda de les nostres guies Montessori certificades,
acompanyem els nens amb amor i respecte perquè puguin créixer amb confiança. A més, formem part de les
escoles sostenibles de Gavà per analitzar les accions que efectua el nostre centre i estem compromesos a reduir
la petjada que provoquem a la Terra.
Cicle de treball Montessori
Els nens treballen en els nostres ambients d'interior que estimulen l'aprenentatge autodirigit. Els nostres entorns
tenen un radi baix de mestre a estudiant 1:8. Els nens tenen la llibertat d'escollir la feina amb materials que estan
al seu abast de diferents àrees d'estudi. El cicle de treball Montessori està determinat per grups d'edat: Niu (4
mesos - 1,5 anys) se segueixen els ritmes de cada petit, Comunitat Infantil (1,5 - 2,5 anys) té dues hores de
concentració, i Casa de Nens (2,5 - 3 anys) té tres hores de concentració diàries.
Programa d'anglès TOT EL DIA
Tenim un programa d'anglès intensiu en què els nens de 4 mesos a 1,5 anys tenen, de 9 a 13 h, immersió d'anglès
i d’1,5 anys a 3 anys els nens tenen una guia que els parla vuit hores diàries d'anglès. Sabem que el millor moment
per aprendre un idioma estranger és de 0 a 6 anys perquè els nens d'aquesta edat es troben a l'etapa de tenir una
ment absorbent en la qual aprenen sense esforç i recordaran aquests ensenyaments per a la resta de les seves
vides.
Permacultura
La permacultura és un enfocament respectuós amb el maneig de l'entorn. A Morning Glory els petits participen
activament en el procés de cura del nostre ampli jardí. Els petits reguen les plantes i els arbres, fan compost,
planten i cullen les fruites i verdures. A més, cada setmana ens reunim un dia amb les famílies del nostre centre
per aprendre i practicar la permacultura: junts dissenyem i compartim un hort en comunitat. La incorporació de
la permacultura al nostre pla d'estudis ajuda els petits i la nostra comunitat a connectar-se, entendre i cuidar la
nostra mare natura.

C E N T R E I N T E R N AC I O N A L MO RN IN G GLO R Y M O N TE S S O RI
Carrer del Centre, 7
936 62 1247 / 635 098 711 - mgmontessorigava@gmail.com - http://mgmontessorigava.com/ - Concertar visita personalitzada.

LLAR D’INFANTS

PATUFET
Escola viva i activa

La nostra filosofia és l'acompanyament respectuós del nen i nenes juntament amb les famílies.
Escola inclusiva. Treballem els valors i respecte del nen i les nenes.
Personalitzem l'aprenentatge mitjançant els moments quotidians del dia a dia.
L'ambient del nostre centre està dissenyat des de l’anàlisi i la reflexió de diferents referents pedagògics.
Mitjançant una metodologia pròpia de caràcter innovador, que permet als nens i nenes el seu desenvolupament
des del descobriment i la creació, tenim com a primer objectiu fer l’infant feliç.
Treballem amb grups reduïts de 0 a 3 anys. Separats per mesos, creiem que cada infant necessita el seu espai
amb els seus descobriments adaptats a la seva evolució.
L'escola disposa de cuina pròpia i proposa una dieta equilibrada personalitzada.
Fem acollida abans de l'horari escolar.
Que fem a l’escola?
Sortides diverses: teatre, mercat, Sant Jordi, sortides de final de curs, etc.
Tallers: tallers a classe d’I2 amb pares i mares
Festes i tradicions: vivim les tradicions catalanes a l’escola:
• La Castanyada (festa de la tardor)
• Dia de la Música
• Nadal (el tió)
• Carnestoltes
• Sant Jordi
• Festa Major de Sant Pere (festa de final de curs amb concurs de coques)

L L AR D’IN FA N TS PATUFE T
Carrer Salvador Lluch, 27-29, Gavà
93 662 66 01 - a8040631@xtec.com - www.patufetgava.com - Concertar visita personalitzada

Llar d’infants

Immaculada Concepció
Construïm amb tu un futur millor

Som un centre que aposta per l’educació integral de l’alumnat
des de la llar d’infants fins a batxillerat.
Acompanyem els nostres alumnes perquè no perdin mai la il·lusió, a saber que amb constància poden aconseguir
el que es proposin, a estar preparats per a aquest món globalitzat, per actualitzar-se dia a dia, a tenir consciència
ecològica i ser solidaris, a afrontar el fracàs com un pas més en el camí i a tenir esperit crític.
Som una escola inclusiva i pionera en el treball de les emocions i
mindfulness. Escola viva i dinàmica amb identitat agustiniana.
Treballem amb metodologies innovadores en què desenvolupem
les intel·ligències múltiples i les activitats manipulatives amb el
treball cooperatiu i la codocència. Amb les noves tecnologies i la
robòtica, desenvolupem la competència digital. Amb l’esport o la
música potenciem la motivació i la creativitat dels nostres alumnes.
Fem equip amb la família i ens comuniquem de manera telemàtica.
També ens trobem per compartir motivacions.
El plurilingüisme amb anglès des de P1 fins a batxillerat (amb opció
de batxillerat americà) i el francès a partir de l’ESO són part del
nostre projecte educatiu. Amb el nostre projecte educatiu
desenvolupem al màxim les capacitats dels alumnes i els oferim
eines per a l’adquisició de les competències bàsiques.
Tenim el certificat de Qualitat i sabem que l’èxit i l’excel·lència
educativa van junts amb els nostres valors. I és que no hi ha millor
manera de poder CONSTRUIR PLEGATS UN FUTUR
MILLOR.
L’escola disposa de menjador, de cuina pròpia, d’acollida i àmplia
oferta d’activitats extraescolars.

L L AR D ’I N FAN TS IMM ACUL A DA CO N CE P CIÓ
Plaça de l’Església, 1
93 662 04 36 - secretaria@immaculadaconcepcio.org - www.immaculadaconcepcio.org
Concertar entrevista a direcció, direcció@immaculadaconcepcio.org

Escola Bressol

Santo Ángel:

ho puc viure, sentir i experimentar...
no m'ho expliquis!

Provoquem la curiositat natural dels nens i nenes per facilitar l'oportunitat d'investigar i
fomentar el desenvolupament de la creativitat i l'aprenentatge experimental.
Estimulem per aconseguir un bon desenvolupament global del nen/a, tenint en compte totes les seves etapes
evolutives i respectant el seu propi ritme maduratiu.
Per això, és fonamental el paper de l'educadora, que ha d'assolir una relació afectiva, de confiança i de seguretat
amb els nens i les nenes.
Fem una planificació oberta i flexible de les propostes i activitats tenint en compte les necessitats individuals i
del grup en cada moment.
Aquesta programació dona especial importància a les activitats de la vida quotidiana, al moviment, al joc, a les
emocions i els vincles afectius.
Les diferents propostes aniran encaminades a fomentar el progressiu desenvolupament de l’infant i la seva
autonomia. En la supervisió i acompanyament per part de l’educadora, serà essencial l’observació, tant individual
com col·lectiva, amb la finalitat de fer un seguiment de l’evolució del nen/a.
La nostra Escola Bressol té en compte els objectius principals del Projecte Educatiu de Centre del Col·legi
Santo Ángel. Per tant, en aquesta etapa encetem el que després tindrà continuïtat en l’etapa de l’Educació
Infantil (3-6 anys).
Així doncs, tot fomentant la iniciativa i la creativitat dels nens i nenes, donarem un temps i espai a:
• L’estimulació en anglès
• L’estimulació musical
• L’estimulació del llenguatge (projecte de centre “L’art de la paraula”)
• L’educació emocional (projecte de centre “Em conec?”)
• El contacte amb la natura (“l’Hort petit”)

E S CO L A BRE S S O L S A N T Á N GE L
Avinguda de les Bòbiles, 1
93 638 04 81 - santoangel@santoangel.org - www.santoangel.org - Concertar visita personalitzada

